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Ἔλωις. ΝΤ ἄρευσεὶ5, «νσολς, 
ΠαγγωοΏιςϐ | 

ΒΡΕ ΤΑΤΤΟΝ 

ον ΤΗΕ 

ΟΠΝΙ(άΙΝ ΑΝΡ Ο0ΟΝΝΗΟΤΙΟΝ 

ϱς ΤΗΕ αθΡΒΡΕΤΙΡ: 

ἨΨΝΙΤΗ Α ΘΥΝΟΒΡΡΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΒΑΤΙΤΙΕΤ, ῬΑΘΡΘΑ(ΕΡ ΙΝ ΤΗΕ 

ΟΒΙάΙΝΑΙ, ΑΝΡ ΑΌΤΗΟΒΗΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ, 

ΑΝΕΡ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΣ, 

ΡΥ 

ΙΑΜΗΕΡ ΡΜΙΤΗ, Ἐδο, ϱΕ θπΡΑΝΗΙΠΗ., Ε.Π.5. ἀ5, 
ΑΌΤΗΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ /"ΥΟΥΔΟΕ ΑΝΡ ΒΗΙΡΝΨΕΒΕΟΚ ΟΕ 5τ ΡΑΠΙ, 

ἑεΝΙαχοί εναπρο] ατα ογοἀσραπιέ ναίογθΒ πΙ]1] αλά Γαἱββο απατά Ῥοίγὶ ἀπομνημονεύμωτα»᾽ 

---ῬΕΛΕΒΟΝ, Σἰπαϊοία Ιφπαίαπα. 

ΨΙΠΙΙΙΑΜ ΒΡΤΔΟΚΊΦΥΟΟΡ ΑΝΟΡ ΡΟΝΣ 

ΕΡΙΝΡΌΡαΗ ΑΝΡ ΤΟΝΡΟΝ 

ΜΡΟΟΟΤΤΙΙ 
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ι ον ην Ἅλ πο κι 



το 

ΜΗΒΣΡ 5ΜΙΤΗ, 5ΕΝ., ΟΕ ΙΟΒΡΑΝΗΠ1,, 

ΝΗΟ, ΙΝ ἨΕΕΒ ΝΙΝΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΥΒΑΠ, ΝΙΤΗ ὉΝΙΜΡΑΙΒΕΡ ΡΑΟὉΙΤΙΒΒ, 

ἨΕΤΑΙΝ5 ΤΗΕ ΔΗΜ ΑΕΕΕΟΤΙΟΝ5 ΟΕ ΗΕΒ ΥΟῦΤΗ, 

τΗηΙ» ΥΟΙΟΜΕ 19 ΙΝΡΟΗΙΡΕΡ ΒΥ 

ἨΕΒ ΑΡΕΕΒΟΤΙΟΝΑΤΗΕ ΒΟΝ, 



αμ ετα Ἡ σ Α᾿ ΜΑ 

αλ Ν. Ην. ΜΑ . 



οΟοΝΤΕΝΤΟ 

ῬΕΕΕΑΟΕ, . : : : : : ' : ν 

ΊΙΒΘΕΗΤΑΤΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΟΗΙΩΙΝ ΟΕ ΤΗΕ (108ΡΕΙΙ, Σα εωνι« ς χΧχ] 

1Α{εταχγ εαγασίθγῖδζ]ος οἳ ιο ἀμΠογεηπί (0βΡ6ΙΒ, : ἳ ' 3 πα 
ΈΗΕΠΟΠΠεΠα οἱ Πϊκίογῖσα] ασγεεπιθηί, : ι χχ]] 

Ώιβεγεπισθῃ ἵπ ἴ]α οοπάϊέίοπα οἱ αστδεεπιεη{ Ῥθέπσθοι Όνα αἼδος οι (Ἓοβραῖβ, αχ] 
Τ]εοτῖες οἡ Πας απά ΕΙομ]ονἩ, : : ἴθ. 
Ενιποῖϊρ]ε5 προ νυμΙσ] ο Ῥατα]]εὶ Ῥαββασε5 απε ο Απτλπιρθά πη ναό Ρ16- 

5οη{ ἵνοτ, . : 3 χχῖν 

(πεπετα] βίαζεπιεηί οἳ πα Ῥτ ο ο. οἳ ιο ο. απ ο. 
οἳ με (4οβΡο15, : ΧΧν 

ΦαοἨ Ἀατοθπηθηί» οχἰςέ 1η {Πε ος οί α]] πο μες |... 1418 3 
ἴπς ἵπ α ἀῑῄετειί ο ΕΟΤ τον οξ ο αοἴου» οῇ ἴᾖε ενεπί5 
γθοοτάεἆ, : : - . Χχγ]. χχν]ϊ 

Ἐχαπηρ]ες - Όλα πανύαρατο οἳ Όλα πα. ή ; . Ἱ ἴθ. 
Ἐκατηρ]ες ΕΤΟΠΙ ΠΠΟΔΘΤΏ ΟΟΠ{ΕΠΙΡΟΤΑΥΥ ΠβίογίαΏς, . τθ, 
Ἐκίεπί {ο νγμῖο] ἴ]ιε {Παουγ Ῥγοροβεά σα αῇθοί {ια σαι - οἳ ὥιο 

εναησεΙδίς, . χχχϊϊ 

ἀγοαί Ππροτίαπσο ος ἔ]ο καμσας ος δὲ ος. ία Όλα οσα. ος Βιο 
Ῥτεσεάῖτσ (Ἴοβραῖ5, . πα 

ΟΥ]εσίοπς οἳ Ὃν Τατάπεν απά Μι Ἠου .ὸ, {ο ιν το Βιαί ΒΗΥ οξ 
Πιο εναπσε]ςίς πιπάθ τιβο οἱ {1ο νου] οἱ ἠιαῖν ῬγδξεοθΒΡΟΥ5, 5ίαζεὰ 
απιά απβνγοτες, χχχῖν 

ΟΡ]εσίῖους Ὦγ Βϊβπορ .-- Με ΑΗ ον. ο. Άπια Ών Ὀκνιίνοι ων ο χχχν]] 
Τ]ιουυγ οἱ ογα] (πα οτι, : : : : ; χ]ν]] 

ἘΠεποππεπα οΕ {α]γίης, . : . : χ]ντῖ 
Οοππεσίϊοπ οἱ 56 Τμπ]κε)ς (ἆοβΡ61 ια Ειαί ο αι 10Η, : : τθ, 
Οσππεοίίοπ ο Βέ Τμικε5 (οβΡα] νι δὲ Ῥαπ], Ἱ : . Ἡ 
Ῥγείαςε {ο δέ Τμακοῦς 0βΡο1, | . ἆ : ; : 1 
Ῥτουί» ια Τδ ννας νυτ]σίεν 1η Γπάθεα, ]ν 
Ο)]εσίίοις ὮΥγ Ὡν Ὠανίάβοπ, {ο ἴ]ε αρα αρα. Οναί αί σης τηβάς δα 

οἳ Μα λλοννς (1οβ8Ρε1, βἰαζεὰ απά απΏβνγεγθς, - : ' Ίνῖ 
ΟΡ]εσί]οης Ὦγ Ῥνοίοβκον ΤΗΙΕΥΒΕΙ, ς : : : Ἰν η] 
Ἠειηατ] οἩ ἔο σεπεα]οσῖο» οῇ Μα{{]νονν απιά Τΐεο, : , Ἰ τ0. 
Ἠειηπαγ]κ: οἩ νο (10βΡε] οἱ Μαέπεν, ο. ι : ν : Γκ 
ΟσσαβῖοἩ. ο ν]ο]ι 1 ννας νι {θῃ, : : ' : - Ιχὶ 
Ἰαπσπασε ἵπ ν]ο] Πέ ννας νυν{θῃ, : . : ἳ : τθ, 



6 σΟΝΤΕΝΤΕ, 

ῬΑΟΕ 

ΈΠΕΠΟΠΠΕΠΑ, ΟΓ ΙΠΒΘΓΜΙΟΠ απᾶά ΟΠΙΙΡΑΙΟΠ, . . ι - Ίχν 
Οπ πε οοηπηθοίίοη Ῥείνεεν Μα{]ιαυν απιά Ματς, - ἳ : τδ. 
Ἐτοοίς ὑμαῦ Ματ]ς 18 ἴ]ια ἐταπε]αίον οἱ Ῥεΐατ, . : : ς Ιπὶκ 

ΑΤΑΥΓΕΣ {ο {1ο οβ]εοδίοι ἄταννη ἔγοπη ἴ]ε ΐ5]6, . - : ὦ ακσὶ 
Ἐτοοίβ {οπη {ο ντ ήπσς ο{ {ο Ἐαΐμετα, : τθ. 
ἸΜεαπῖπο οἱ ἴ]ο ἀθβσπαίίοη ἐρμηνεύτης, οἴνεη ὮΥ ἴῑιε ου τρ Μαχ]ς, [φον] 
Ἐτοοίβ οἱ {πα οοπηθοξίοη οἱ Ῥεΐευ, ας εἰαθεᾶ ὮΥυ Μν πτοβπγε], . 9 Ίσαχν 
Ῥτοοίς ἄταννη {γοπι οοἴποϊάεποθς 1Π πο πατταθίοη γη ζ]ι ὅ]ιο οοΙΠ{ΣΥ, Ῥτο- 

{8881ΊΟἨ, απά οἰγοπτηβίαηςθς οἱ Ρὺ Ῥεΐου, : : ᾿ Ισσνὶ 
Αρτθοπιοπίς η ἴμο ΕΗρὶδί]68 ο{ Ῥείαεγ πνϊζ]ι Βιο βοοοπά αρα - : Ίχακκ 
Ῥ]αη αἀορίεά ἵη ἴΠο Βγπορκίς, . : : : - τῦ. 

ΒΥΝΟΡΒΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΕΑΙΙΕΙ, ΏΑΒΕΛάΕΡ ΒΕΤΙΕΕΝ ΜΑΤΤΗΕΥΥ, ΜΑΚ, Απρ ΤκΕ, 1 

--------------ύἨΕπππην ΜΑΤΤΗΕΠΥ ΑνΡ ΤύΚΕ, . 2394 

ΟµΙπιοαί, Νοτες, . : : . : ν ἳ ͵ 261 



ΕπΕΝΑΟΑΝ. 

ἨΗΕν οησασσά 1π βὐπάγίησ ίμαο παι[]σα] »ίγ]ο ο{ δὲ Ίο, {ου ἴ]ιο 

ΡάΥροβο οἱ Π]αδίταίῖης 15 πατγαθῖγο οἱ ἴ]ιο γογασο απ βΙΙΡΥΥος]Κ 

ος Βέ Ῥαπ], ΙΤ οοπιραγοά 5 αοσοαπίέ οΓ ἴ]ο ΒίοΥπι ΟΠ {ο Ἰακο ος 

(ζα]οο πΙ ἔἶιοδο ο Μαἰίλοιν απά Ματ], ιο οἴ]ιου πο εγαησε]- 

Ιί5 πο γοσοογά ἴ]ο 5α1πο ογοπύ. Τ]ο γεδι]ύ5 οΕ ιο οοπιραΤΙΡΟΗ 

πσγαο οπ/ἴγα]Υ απεχροεσίοά ὮΥ πιο; Του πει 1 Ππδί τεαά ο Νου 

Ταδίαπιοπί6 οοπΙποαΒΙΥ ΙΠ πο ογἰσῖηα], απά πούϊοσἆ ἰᾖιο α51οο- 

πού ΟΓ ΠΙΑΠΥ Ῥαβδασος 1π ἴ]ο (οβρο] ο{ Ματίς πηί]ι (ᾖιοβο οἱ ἴἶιο 

(.οβροί οἳ Μαίου, 1 παίιγα]]γ οοπο]ιάσά ἐαῦ Ματίς, γ]ιο γαΒ 

ποῦ Ἠπηδεἰ{ απ ογοψύΠ6Β5, Ἰαά οορἰεά ἴοπι Μαὐίμου, 1ο 148. 

Τη ιο Ργοβοπύ Ιπδίαπσο, λαο παπίοαἱ οΧΡΙΟΒΡΙΟΗ, λαῖλαψ ἀνέμου, 

ὁ φᾳπα]] οἳ νγἰπς, ν]ΙσἩ οσσι15 Ὀούλ η Ματς απά Ίμακο, αὐίτασίοά 

ΙΗΥ αἰίεπίίοη, α5 Ιπαἰσαθίης μαῦ ἵπ 0 ραγοιπίαν παιγαίῖνο ἃ 

ϱἸοβος «οπηθοξίοη »αΏφὶδίοά Ῥούνεση Ματ] απά Ίμι]κο (λαή Ῥοῦνγοσῃ 

Ματ] απά Μαίίμαν. Τη ογάσι {ο αδοοτίαῖη ἴπο Ῥγοσίδο παίιχο οἱ 

Όιο «οπηοοίοῦ, 1 οορίοά ἴ]ο αοσοιπίς ἵπ Ρρατα]]α] σουηδ; απἀ, 

προη. οοπηρατίησ {Ἠοπι, Ίγα5 16 ἴο εοπο]ιάο ιαί 96 Ίμικο ππαδύ 

Ἰατο Ἰαά Ῥοῦ] οἱ ἴἶιο οὔ]αν αοοοιπίς Ῥείογο Ἰϊπι--- Μα δύο ἵπ 

(ῑοσῖς, Ματ]ς ἵπ αποίῃον Ἰαησιασο (Ἠευγεν); ἰαῦ Ίο Ἰιαά Ῥαδοά 

15 αοοοιπό οἩἨ. ἐλαί οἱ Ματ, Ότι οοπιρ]οίοᾷ τὸ ῄοπι Μαίίμουυ; 

ἐ]αί Ίο Ἰιαά οπηΜέεά ποίμῖησ Ῥαέ απἰορίῖσαὶ ἀθία]]ς, 5ο] α5 ο7ο- 

ψήίηθβ8ο5 παξιιγα]1γ οπωρ]οΥ----αᾶ Ἱηδογίοά ποὐµίπσ Ῥαέ π]αῦ οου]ἀ 

μα Ιπ[ογγοά ΠΟΠ ιο [αοί5 φἰαίοά Ὦγ ιο οἴ]ον οναησο]δί5; ἴἶναῦ 

Ψ]ογο Ίο οορίοά Μαίί]ιου, ἴλο ασγοσπιοπί γγαδ γοιρα]; ΨΊΙΟΓο ο 



γἱ ΕΒΒΕΑΟΕ, 

οοριεᾷ Ματ], ύπογα γγαδ ὑαῦ Κπὰ οἱ γαπαξίου ΥΙΟΣ 90018 1Π 

Ἱπααρεπάοεπί (γαηδΙαῦο5 ΠΟΠ {πο 6α1Πο οτ]σίπα]. ΠΟΥ Τ6ΔΡΟΠΒ ο 

Ῥο α[τουγγανάς εἰαίεά, 1 οοποµιάεά ιαί λα ογἶσίπα] ΠιθπΙΟΙΓ γα 

τυγέέέοι ὮΥ ἴἶιο Αγροδίιο Εεΐον, απἀ (αηδ]αίεά Ὁγ Ματίς; απά ὑαί 

16 γγαδ ἵπ «οΠβΘ(ιθησθ οἱ ὑπὶς ὑμαῦ Ματίς Ίγας ἀοεισπαθεᾶ ὉγΥ ἴ]ιο 

Ἐαί]οιβ ἐ]ο ἐγαπδ]αίου οἱ ΕοίθΥ, (Μάρκος ἑρμηνευτὴς Πέτρου.) 

ΜΥ ταβοαγόµας Ίσγο σοπζπσοθεᾷ 85ο ΤαΥ ἵπ επῇγο 1σΠοΓΠΟΘ οἳ 

Ώιοβο οἳ α οργίαϊη 5οΠοο] ο οη108 Τη (6ΙΠΙΑΠΥ, Ῥείπο τοδιάςηί αὖ 

ἐλ 61π]α ΙΠ «6567, Ὑογο ΙΤ Πας πο 4οοεδς {ο είν Ἠνοτ]ς. 1 1λαἀ, 

ΙΟΠΕΥΕΗ, πο αἀναπίασο οἱ βπηϊθίπσ ἴΠαπα {ο πιγ Ιεαγποά Π]οπά, 

Ὃν Ποβεγίδοη, Ετοίθδεος οἳ Ομαγο ΗΙδίογ ἵηπ ο Ὁ πγοιδΙῦγ 

οῇ ΕΙπΡιαΥσΗ, ει αἱδο τοδιάϊπο ἵπ ὑμαῦ Ἰδίαπά, πο ἰοοκ πιπο] 

ἱπέαγοδύ 1η ἴ]λο Ιηγαδϊσαίίοη, οοηβιάστίης 16 ο{ Ἱπιροτίαπςς 1π ο]θαί- 

πο πρ ροϊηίς ΥΙο Ναο]ορίαπ ογἱδίοίδια ας σοπ]ναᾶ {ο ΙπΥο]γο 

η ορδοιγΙόγ, απ γΥη]ο] Παςὰ ταβο]γοά ἴ]α Πβίονίσα] αοσοιπίδ οἱ ἴ]ιο 

το οἱ Ολτιδ]αΠΙ6γΥ Ιπίο πιγίῃδ απά Ἱεσοιπάς. Το 1δο Ἠῖ ΟΝΗ 

ποτά, βἶπόο Ἠγίοη ο π1ο, - Τ6 Βσ]ίς ἴμο «θτππαπς γη είν 

ΟΥΠ ἩΕἄΡΟΠΡ, απά ΡΥοΥο5 (λαῦ απ Ἱπραγί]α] απά Ἱπάερεπάεπύ ογ{]- 

αἶδπι, Ἡ ΟΠΙΥ ἀοβοτγίησ ο{ ὑ]λο παπης, Ιηδίοαἁ οἩ αρτογπα, εδίαῦ- 

Ιδ]ιος μο {ουιπάαίίοπς οῇ ΙΠπδρῖγος, ἐν], 

Ἐπεοιτασοά Ὦγ ο αρρτοβαδίοη απά αἀγίορ οΓ 5ο οοπιρείεπί ἃ 

Ἱπάσο, 1. αρροπάεᾷ {ο πιΥ {οΓΙΊΟΥ Ἰγου]ς, οἳ ἴλο Ὑογασο οἳ Φέ Ῥαπ, 

ἃ Ιβοσγίαξίοι οἨ 6ο 5ουγ6ςς οἱ ὂύ Πιο υπ ησε, γ]]οὮ πιαΥ Όο 

οοηριἆογοὰ α5 ο ῥργοάτοπιας οἱ ο ργοδεηύ νου]; {ου αέ]λοασ]ι 

ιο Πηπιοβ]αίο ορ]αοῦ Ίγα5 (ο οἰαοϊάαίο ια ογἱσῖπ οἱ ἔ]ιο (οεροὶ οἱ 

ού 1μα]α, 16 επιργασσᾶ, {ο α οογίαἰπ οχζθη, 165 οομηοδομίοη. ηΙΘ]ι ε]ιο 

οὔμον (οβροίδ, απ {]αῖνς ψηθ οας]ι οὔ]ιου, 

1. οογίαΙηΙγ Ίπαγο το 16άδΟΠ {ο τοσγοῦ Ἠαγίηο ἆοπο 5ο, ΓοΥ ἐἶιο 
ΠΙΕΙΟΙΦΙΗΦ. 16 οα]]οά οτί Ἰαγο Ῥθυῃ οπηποπ!Ιγ τπδο[α] {ο 1ηο----ἴπ 
8ΟΠΠΘ 63565, ὮΥ 5ασσοφύῖηπσ «ἀἰβίοι]ίος γη]]ο]ι Τ Ίιορο ίο οχρ]αῖη, ἵπι 
οὔ]ιει5 ὉΥ τεπιογίης οι. ΜΥ οὐ]θσί, ἵπ ο Εο]οψίπο βγπορρίς, 
Ἰαβ Ὄδυι. {ο οχΙΙΡΙ αἲ] ιο ρατα]οὶ Ῥαβδασο», ἵπ ἔ]ο βιοῦ ἔἼγοῬ 



ΡΠΕΕΑΟΕ. γη 

(άο5ρες, ἵπ νο Τ οοηδιάετ ]ιαῦ οιθ ΟΥ ΠἹογο ογαησε]Ιδί Ίαγο 
Ἰηα(ί δα οἳ ιο πτησς οἱ ὑ]ο οὔ]ιους, οἳ οἳ α 6ΟΠΊΠΙΟΠ ογ]σίπα]. 

Πέ πιαγ ο Ἰσγα αρ], ἩΙΙΥ 1 οοπβπθ ἴ]ιο οοπιραΥΙδΟΠ {ο ἔλο βγδύ 

νου (οβρείς: Ἴπιο αΠ5ΝΕΥ 1 Ἰαγο {0 πηακο 15, ὑλαί Τ ἀῑά γευγ 

εατεΓα]]γ οοΡΥ οτί, ἵπ ραγα]]α] 6οΙαΠΠ5, ο) ο αοσοπηῦ οΓ ἴ]μο 

εγαεπίς Ισ] Ἰαά αἰξο Ὀσοι. τε]αίεά Ὦ} ἴ]ιο οὐμαν εγαησε]Ιδί», Ῥιιό ἵη 

6ΥΕΙΥ «35ο 1 Τοιιπά (ιαῦ Ἠ]5 αοσοιιΠίς γ/ογο ἴ]λοδο οῇ απ Ιπάοροπζεπό 

ογοπ]ίηοβς τε]αίίηπςσ (πεπα Τη Ἠ5 ΟΝΏ άησπασο. ΝΟΥ, 1 1ο 

Ὑγοίο α[ίον ο οἴ]αι εγαπσε]ςδύς {γοπι Ἠ]5 ΟΥ οΏδογγαίίοη, 16 18 

ομγ]οιι5 ναί ἴογο σου] Ὄο πο ἆοοππποπίαΥγ ασγοσπιοπύ Ῥοίνγθοη 

ἴλιεπι.  Ασγοσπιαπίς βπο]ι αφ οχὶσῦ Ῥείναση « οἶιπ απά ο οἴ]ου 

ογαησο]ἰσί5 γοηπίχο πο οἰποίάαβίοη, απά ἐλογείονο 1 Ίσαγο {ποια 

αἱἰοσεί]εν ού οἱ 5ἰσέ.  Ἑιί ἱπάερεπάσπί αστγεεπιοηί5 ατο ποῦ 60Ι- 

Ππας {ο «) οἶι5 (.οβΡε], ἴΊπ6Υ αἶδο οέσαχ 1π ιο οὐμον {του : 5ο] 

Ἀγο πο αοοοιπίς ο ύμο οατ]γ Πο οἱ οι Θανίοιν, οἱ 5 γὶδιδ ο 

ἸΝαζατοίῃ, απά οἱ ὕμο ογαοϊβχίοη απά 5α0δοφποπί ογοηίς, 45 οἴγθῃ 

Ὦγ δὲ μία. Ἔ]οδο 1 Ἰαγο αἱδο, {οΥ ἔ]ιο ΒαΠ16 ΥΘΔΣΟΠ, οπέθᾷ. 

Ἰαγο αἶδο οπα]οᾷ ἴ]ο Ῥραβδασος Ῥοσι]ίαν {ο Μαἰθμονν απά Πµκο, 

π/ηθγο {116Υ Ἠαγο σίνοη Ἱπάοροπάσπῦ αοσοππ{β ΟΕ ἔ]ιο 6αΠηο (4Ἠβ80- 

Ποης -----ο Ἰανο Ιπο]αάσά Όπεν γοι]ά Ίανο σἶτοη τΙΠΠΘΟΘΕΡΑΥΥ 

οχίοηδΙοη {ο ἴ]ο 5Υγπορίϊσα] {αρια5, πΠΙοὮ αγο πού Ιπίοπάσς {ο ἆἷς- 

Ῥοπςδο πΤΓΠ ἔἶιο βαΏδιάΙαγΥ 5ο οἱ ιο ΝουΥ Τεδίαπιοπέ ὮΥ ]ιοδο Ίο 

ειάγ ποπ.  Ἰανα, ΙΟΥΟΥΟΥ, σἵγαι ἴλο οπ/ϊγο (ἀοβροἰ οἳ Μαν] 

η 15 ΟΝΗ ογάεγ---ποῦ Ώδσαιιδο 1 αβδιιπο Πἱ5 ογάσι {ο Όο πιογο 

βἰγιοί]γ οτοπο]οσίσα] (ναι ἴ]ιαῦ οἱ ο οἴ]αν ογαπσο]βί», Ὀαέ Ῥο- 

681159 Τ οοηδΙάοχ ὑαῦ ἴμο ἀαβοτιρίίοη οῇ ἴλπο απί]Πον ο ὑΠῖ5 (.οβρο[, 

τοι ὮΥ ἴἶιο οαγ]]οδύ ο{ ἔ]ιο ροδί-αροβίο]ίο Εαἴ]ΠοΥ5, ΜΑΡΚΟΣ ἘΡΜΗΝ- 

ΕΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ, -' Μαχ]ς, ἴιο (γαηδίαίος οἱ Ῥοΐοαν, ΠΙΥΠΙΒΙΙ65 ο Ἰογ 

{ο ο Πιγ5ίογΥ οἱ ένο οοππασίΙοπ ΟΕ ιο «γπορίϊσα] (Δοβρο]β. 

Ἰπ αἰ] 5ο Ππγοβίϊσα[ΙοηΒ, ο Πγβί ομ]αοῦ οιισ]ιέ {ο Ῥο {ο δἰαίο 

ιο [αοίς οξ (ιο 6.89 ΠΙΙΙΥ απά Γαἱπ]γ, (α]άπο οαγο ποῦ {ο παῖκ ποια 

πρ ΥΠ ἴιο τοαδοπ]ησ [ουπάσά προη (ποια, Τηἱ8 Τ Ἰαγο αἰθοπιρίοά 



νη] ΡΒΕΕΑΟΕ. 

{ο ἆο ἵπ βοἩ α ΠΙΔΑΏΠΟΥ α5 ἴο οηαβίο {ιο γοαἆσι {ο οΏβοιγεα, αἱ ἃ 

σἱαπος, Ὀοί]Ἡ ἴἶο ασγθειηθηῦς απά ο ἀἴδασγοσπιοπίς νγΠπῖοἩ εαραὶςῦ 

Ῥεύποσῃ ἔ]ιο ἀοδρεῖς---α ποτ] οἳ πο Ἱποοηδιάςταρβ]ο Ιαῤοι1, {οΥ 16 98 

ποῦ 0] αἴίει ταρθαίοᾷ ἰγαηβοτρίίοης μας Τ 5αοσοεάεᾶ ἵπ οχλΙρ]θ- 

ἵης (Ίχοπ ἵη ας οἶδαν α Πσ]ῦ α5 ἴμο Ππηϊές ο ὑμο Ῥασο ποπ]ά αἀπιῖζ, 

1 απαδίίοη 1 έΠογο 15 α δἶησ]α 5αοδίοη π]]ο]ι Τ Ἠατο πού (γαηβδογραά 

ἴμτος οΥ {ΟΥ 611Π16Κ5---ΠΙΔΠΥ 5 ο[ὔεπ α8 ἤγο οΥ δῖχ 6πππος---Ρείοτο 1 

πα δαὐϊδῃαος (λαῦ Τ Ἰας, ἵη 6οπιθ ΠΙΘΒΡΙΤΕ, αὐίαῖπεά πΙΥ οϱ]εοῦ. 

Τ6 πιαγ ϱο 5αρροβοᾶ 0]αῦ {Π]5 ἵνας ΑΠ ΠΠΠΘΟΘΒΣΩΥΥ {αδ]ς, απά (λαί 

1 πισ]ιό Ἰαγο αταϊ]εά πιγδε]Γ οἱ ἴμαο Ιαῤροα5 οἱ {9ΥΠ16Υ β7πορίΙςί5 

απα λανπιοπὶςέε; Ὀα6, πιΥ οὐ]οοῦ Ῥεϊπσ ἀῑεγεπί οπι ἐ]ιοῖτ5, Γ {οιπά 

16 οβδΙ6Υ {ο {ΟΥΙη ἴμο βγηπορςίς {οπι {Πο οπσίπα] υπίησς ἴ]ιαπ {ο 

αἀαρύ {]αῖγ {ο ΠΙΥ ΡΙΙΥΡΟΒΕΒ. 

Τη α ποτ]ς ]]κο ιο ρτγεδεηῖ, 16 15 οὐνίοιι5 ὑμαῦ 16 15 οἱ (Πο ταὐπιοδύ 

ΠΠροτίαπορ {]αί πο 5Ποπ]ά Κπογ 5 ΠοΒΤΊΥ α” Ῥορδίρ]ο {ο οχαού 

πγογά αβοά Ὦγ ἴλο ογΙσίπα] απὔ]οῦς, ἵπ οταν {ο ἀἰδήπσαϊδῃ ἴ]α 

68565 ΨοΥο 61ΟΥ τιδαᾷ {]αῖτ ο ]άησιασα, ΟΥ παάο τιδο ΟΓ έῑια πτ]ί- 

Ίησς ΟΓ οὔ]ΠοΙ5, ΟΥ ΨΠ6ΥΕ Που ἰἐγαηρ]αίεά ΠΟΠ α. 6ΟΠΙΠΙΟΠ ογΙρίπα]. 

1 ἀιά πού οοηβιάςΥ 1ηΥ5εΙ{ επἰ]]οά {ο 5ε]εοῦ βιιοῖ τοπᾶῖησς αξ πη]σ]ιό 

1 ΠΙΥ ρι1ροςο, απά (Πογοίοτο Ἠαά Ότπί ὕπο αἰίογπαίίνος----οἴέ]ιου 

{ο αἆ]ιογο {ο ο τοσοϊγεά θεχῖ, οἵ {ο αἀορύ ἴλο Ιαΐοδύ ογ]θ]σα] οη6, 

{[οππάεά προπ ιο οο]]αίίοη ο ιο εατ]εδύ ππαπιιδορίδ. Τ αἲ Πτοῦ 

αἀορίοά ἴ]ο ΓΟΥΠΙ6Υ Ῥίαη, απά οορῖαά {Πο ῥᾶβεασος {1οπι ἔἶιο γοσοϊγαά 

(οχύ; Ῥιαΐῦ προη οοηβιάςγαδίοη 1 «Ἰαησεά 16, απἆ Ἰατο {ο]]ογγοά (ιο 

ἰοχύ οἳ Τιδεμοπάοτί, (11Ρ8. 1849) Ῥ]ασϊπο Ῥείναεη Ῥγασκοίς ἴ]ιο 

πονάς ο δοηίθποος οπηϊέθοᾷ ΡΥ Επι, Ῥαῦ (αηβ]αίοᾶ ἵπ ἴο Ἐπρ]]δ]ι 

αιθ]λοσίδεά Υευβίο. 

1 πιαΥγ Ῥο βαβΙ5[αΟΡΟΣΥ {ο ἔ]ιοβο π]ιο Ἰοοῖς γΙδ 5αβρἰοίοΏ 1ΡΟΠ 

ὕ]ιο ΠΆπογοις τατίοιςδ γεαάϊῖπσς αρροπάσθά {ο οπ]ίσα] οἀείοης, {ο 

Κπου ὁαῖ, ἵπ ἐ]λαί γουγ οοπηβιάσγαρ]ο Ῥογ[ίοιι οἱ ἔἶιο (Δοβροῖς π]ίσ]ι 
 Ἰαγο εορῖος, 1 Ίιαγα πού Ῥασι αὐ]ο {ο ἀοίοοῦ α 5]αάο οἱ ἀΙογεπες 

ἵη (1ο πηοαπίης, οἴέ]ου ἀοοίτῖπα] ο Πήδίοπίοα]. ἨἘιί ἐἶιο ἀπογοιοθς 



ΡΒΕΕΑΟΡΕ. Ικ 

Ῥαΐναση {ιο οαγ]1ου απ ἴ]ιο Ἰαΐου ΜΡ5., αἰθλοισίι απ]πιρογίαπύ 

{ο (ιο πιαξίου, ατα οἳ σγοαῦ Ιπροτίαπορ 1η απ ΙπαΠΙΣΥ Ἰ]κο έἶιο Ργο- 

Βοηΐ, Ψογο 5ο ΠηΙΙΟΗ ἀαροπάς προη γεγραἰ οχΡΓΟΒΣΙΟΠ. 

Έ]ιο οοπο]δίοη. γγ]]ο]ι ἔἶο οοπηρατίδοη Ῥεύπαση ἴ]ιο δαγ]ίου απά 

Ἰαΐου {οχίς Ἰοαά5 πιο {ο ΓΟΥΠΙ 15, ὑλαῦ ]ογο ἶ5 α σγοαίο απιοιπῦ οἱ 

γογρα] ασγθοπιοπὺ ΙΠ {να ππογς πἹοάσΥη ΝΤ, (]χαη πο πιά ἵπ ο 

οαγ]Ιαδί οχἰδίησ οπθ5; Ὑ]]ςί, οἩ ἴ]ιο οὔμου ανά, (Πογο ἶ5 α ϱΓοαῦοΥ 

απιουπέ οἱ ἰταης]αθίοπα] ασγοσηοηύ 1Π ἴο οἰάσοδυ. Τ]ιο γααδοη {00 

ὑλ]ς (οΠάθΠΟΥ, οἩ. ἴ]λο Ρατ οἱ {Π4ΠΦΟΠΡΟΙ5, {ο οοπγογῦ ἴ]ο ὑγαηβία- 

ὕοπα] Ιπίο ἴ]ιο (αηορίιγα], γη] Ῥο οαβῖ]γ ππάριδίοοά ὮΥ Όλοδο 

ο Ίαγο Ἰαά πππςἩ Ῥγασξίσο ἵπ ἐγαπδογρίίοη, ΙΓ πο οχαιηΙηο ἃ 

Ῥα5βασο υ]]ε]ι Ίχας Ῥσσῃ ἐγαη]αίοά ΠΟΠ α- 6ΟΙΠΙΟΠ οἱσ]πα], 16 1 

Ῥο {ουπά Εἶναί, γΥ]]]ςέ ιο πιοαπίησ 15 ἴ]ο 88116, ΠΙΑΏΥ ΟΓ ιο πογάβ 

4γο ἀ[βογοπί; Ὀιί α. ἰΤαΠ5ΟΙΙΡΟΥ, ΨΊΟΠ Ίο «ΟΠΙΟ5 ο α Ῥαδδασο 1 

οπο (οδρα] οχασί]γ οογγοβροπᾶΐπσ 1Π πιθηπῖπς ΙΙ ἃ Ῥᾶδδαρο 1η 

αποίᾖοαγ, απά γ]ίο] 15 ΠγπηΙγ Ἀχος Ιπ Ἠῖδ ΠΙΘΠΙΟΥΥ, 15 αρῦ Ἱποοῇ- 

βοἱοιβ]γ {ο πηα]κο ἴιο νογά» Ἰάοπίϊσοαι; απᾶά ΙΠ Ἰ]κο ΠΙάΠΠΟΣΥ, ἩΠ6ῃ 

πονάς ΟΥ ΟΧΡΥΟΒΡΙΟΗ5 αγο Ὑαπέίησ ἵπ οπο (οβρο πο οὐσΙ 1η 

ἔιο οογγοβροπάἴπσ Ραβρασος ἵπ αποί]ον, πο ἶ5 αρύ {0 1ηδογύ {ἨΠομῃ---- 

απά ἵῃπ Ρο] 93565 Ίιο Ιπέγοάιισος γοιυα] ασγοσπιοπίς ποῦ 1π ἴ]ο οὐ]- 

οἷπα]. Τ]ιο γοπάσι οαἩ οαβ!]γ 5αθϊδεγ Πήπιδε]ῇ ἐ]ναί ὑῖ5 πιαδύ Ῥο (ιο 

6.56, {ΟΥ Ίιο ση] ταγο]γ Επά απΥ οἱ ἴ]ο γγογάς οἨ Ρᾷ5δαροδ Νίο) 1 

αγο Ῥγασκοίοᾷ πο] ἆο που ο6σι π οογγαδροπάἴπς ΡᾶδδᾶΡος 1η 

αποί]ογ (.οβρο]. ἘΏπέ ἔἶιοδο «811865 αγο οοηβίαπέ; ου πηιδύ Ίαγο 

Ἰπβισπορά {ιο οαγ]ϊοδί, α5 ἴ]ιογ Ἰαγο ὕ]ο Ἰαέοδῦ ἐγαηβογίροι5; απά 

πο 4γο πΝαγγαηίοὰ ἵπ αρροδίησ ἶαί ἔ]ογο γας 511 198 γοτῦαἱ 

ασγοσπισπέ ἵπ ἐἶο οπἱσίπα] γτ]ίσς οἱ ἴο ογαησο]δί λατ γ]ιαῦ 

πο Ἠαγο ΙΠ ἴ]ιο οαγ]ἱοδέ οχἰδίηπσ ΜΑ. 

Α α Ῥγοοί οἱ ἔ]ιο Ἱπιροτίαποο ο{ αὐίομάϊησ {ο 0145, Γ ποι]ά οἷθο 

(ιο {πγο γουςο5, Ματίς, 1. 24, 950, οοπιραγοἁ ΙΔ ιο οοιγοβροπάἴης 

νο ἵπ Τμ]κο, ἵν. 94, 95, γη] αγο βἰαίοᾶ ϱΥ Βϊδ]ορ Μαννίι, 1η 18 

Έβραγ οἩ ἔ]ιο οπσίπ ΟΓ ιο (.οβροῖς, Ρᾶσο 118, {ο οοπίαἰπ ο οΠ]γ 



χ ΡΒΕΕΑΟΠ. 

γογραὶ ασιοσπιοπέ ὙΥ]ίοἩ 15 Ῥοου]ίαν {ο Ματ] απά [μπα ΧΝοΥ, ἴπ 

ιο οαγ]οδύ Μ59. ὑλμῖς ασγοσπηοπύ ἆοθς ποῦ οχὶςὺ; {ον 1 ᾖπα ποῦ 1658 

ιαπ. έἼχοο ἀσγιαίίοης Γγοπ1 Υοιραἰ ασγεσιηοπύ 1Π ὕμεδο ἰνο ΤοΓ56Β, 

(66ο Ῥοσίῖοη γΙ],, Ῥ. 10.) 1ο ΙΠίογοποο, Ιογο[ίοΓο, 63Ἡ ο ἆναντ 

{ΟΠ1 ἴ]ιο Ρᾶρδαρο οἶεά Ὦγ Μαγδ]ι αἆγαυςο {0 ἔ]ο οοποΠιδίοή {λα Όλα 

ασγοσμιοηί5 Ροοιι]ίαΥ {ο Ματίς απ ]ω](α αγα (ηηβ]αδίοπα1, απά {αΚοη 

{οΠ1 αἩ ογἰοῖηα] 1η αΠοΐΠΟΥ Ιαησαασο. 1π αἀάἰθον {ο 06 49οτο, 

Ῥν Ταγιάδοη Ἰπας οιθᾷ ὕπνο οἴμεν Ραβξασοξ---ΠαΠΙΘΙΥ, Ματίς, ντ]. 95; 

ΤιΚκο, ΙΧ. 96---Ματ]ς Ιχ. 98. 40: Τωακα, ἱχ. 49, 50: Ὀπί 1 ε1λο 

ους: π] οχαπ]ῖηθ ἴπο Ῥαβδασος, Ίο ν]] ρετοεῖνα ἰλαῦ ἴ]λογο αγ 

γοιραὶ ἀϊῄογοπσος α[Πιοἰοπῦ {ο 16ΠΊΟΥΘ {]θιη Γ0Π1 {ο οα{θσοῦΥ 1Π 

πλ] ἴμογ αγο ρ]ασαά Ὁγ ὑπ] απἴΠοῦ. 

Απ ορ]οσδίοη ας Ώεοῦ ππαάἆο {ο ἴ]α ΙΠ4ΠΙΥΥ, π]]σι Τ ελοι]ά πού 

Ἰαπτο ὑποισ]ί ο ποθϊοῖησ, Ώοσααςο 1 ἆο ποῦ 5ἹρΡροςο 16 οπθετίαϊηθα 

ὮΥ αΠ7 Ρ65ΟΠ γουδαπύ ἴπ Πβίοτῖσα] οἱ Ώ]ρ]ίσα] οπλοίδπι, ας Ῥο- 

σαπ5ο 16 οΧΡΥΟΡΕΕ5 βοπ(Ιπιεπίς γ]]ο] Τ Ὀθ]ίετο αὖο οπίοτίαϊ]ποἆ ὮΥ ἃ 

οργαϊη οἶας5 οἱ ὑλεο]οσῖσα] πγτίίαυ5, απά ὮΥ πο Ιποοηδιάςταβ]ο Ἠτπη- 

Ῥου οἱ (Πεο]ορῖσαὶ τοαάςι5. Τέ 15 εχργαρςεά 1Π ἴ]α {ο]ονΊησ ποίο, 

αρρεπάεά {ο απ οὐπεγνῖδε {αγοιταβρ]θ τ6γίθυΥ Οἱ Π1Υ {ΟΥΠΙΕΥ ΥΟΥΙς, 

ἵπ ἴ]αο ᾖγοο ΟΛωγοἱ ἠαφατίποτ---- 

6 Οτατ απ λοΥ οπάθαγοἩΥ5 {ο εχρ]αίη (α1ΐἴ6υ ἔ]ιο οχαπυρ]ο οἱ ἔ]ιο βοαγο]ήπο,, Ὀιιῦ 

οἩ 015 Ῥοϊπέ Ργοβ(]6βς, ογΙΜ1οἶδπα οἳ 6εΥπαΥ) ν]λαΐ, {ου γγκο ΤΟΑΡΟΠΒ, 11ο Ὦ]νίπο 
Απίμου οἳ Βογρίιτο Ἠας 1οβί νυγαρί αρ 1η Ῥγοίοιπᾶ ΠΙΥΕΙΟΙΥ ; ν]αῦ πνο Ῥο]ίονο 

16 πθ{οτ]γ Ἱππροββίρ]ο {ου ΑΠΥ οπο βαθὶς[αοζοτΙ]γ {ο οχρ]οαίο ποιυ; απᾶ π]αξ, 1 
16 οοι]ά Ὄο εχρ]ᾳσαίαεά, νου] Ὦο οῇ πο πεγν]σο Ἰναίονον {ο {πο σαπιδο οἱ Γνίηο 

απίμ. Πο πείς {ο Ῥτουο, ὮΥ Ἱπίονπα] ονιάσποο ο ΠΠΑΠΠΕΘΥ απά βἴγ]ο, βοπΠ1 

ψλαί ογἱσίπα] 6οαγοςς α Ἠγίίπρ, νγη]ο]ι 15 Ίκπουνα {ο {πο ΟΠαγοἩ. οπ]γ α5 1{δα]Ε 

απ ον]ρίπα] 6οα”ςς, Ώαδ Όσοι ἀετίνοα ; απά 1π ἐο ραγζίσα]αν οαδο οϐ Φὲ Τµι]κα 
ποι]ά ερίαὈ]ῖδ ἔμαῦ Ἠ]ς 6ο5ρο] απά (]αί οἳ Βὲ λ[αν]ς Ίαγο α]κο, ἵη τηοδὲ Ρ]ασθΡ, 
Ῥθευ ἀἆγα γη ἔγοπα Όλο βαπηο οπἱρίπα] ; Ῥα{ ἔναῦ ἔἶνο σοβρο1 οἳ Βὲ Ματ]ς ψ ππογο]γ 
. γαΠΒΙΑΠΙΟΗ, 1η. «γοοῖς, οΕ ἴλο οτἱσίπα]---ν]ῖ]ο Θὲ Τμα]κος (οδοί οοπύθίης αἩ- 
οὔμον ἐγαηβ]αζίοἩ, απά ας Γοπι οὔ]μον ᾳπαγίογς νατίοις ραγζίσα]αγς πού οοη- 
π]πεα 1Π ἴμο Αγαπιαϊο ογἰσίπα] γοίογγοά {ο.. 1Τὲ ἵς Ῥαξ ἆπο {ο Νίν πιϊέ]ν, απά 
ἴο ἴ]ια πα] 1ήδο]{, {ο αχργο»5 ος σοπγἰοξίοι ἔ]ας ἵη ἐΠ]ς Ῥραγέ οῇ Πΐς τοκθαγσο]θς 
ο 18 [αγ οιη Ῥγονίης Ἠήπηβο]{ {ο Ὃο 5ο 1ΗΙΙΟΠ αὖ Ἰουιο 5 ἐς οἴ]ου ρατίς οἳ 
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5 γο]πτηῬ; απά Ίο αγ Ῥογριαάοά ἐἶναί {οπ Ρο/δοἩς οϐ οοπηρείοπ{ί ]εαγηίπς 
απά πάσπισηξ, αἲ αἲ εἰκί]]οά ἵπ Πιάσίησ οἳ ογ]ξοτία απ πγοϊσ]λίπς ανίάεποο οἳ 

Οίς Κῑπά, πν]] ο ἀϊπροβοᾶ {ο 5ο αἶοπο ση(Ἡ Ἠΐτη. Ἠ[ςδ {Παου} αΡΡΘαΥ5 {ο 115 
{ο ο τ{ογ]γ σγοιιπά]θςς; απά Ἱγο οοι]ά Ῥγοιισοο ΠΙΑΠΥ Ῥαββασες ΓΓΟΠ1 ἴμο ἔνγο 

(οβροα]ς 5ο ναγ]θᾷ ἵπ οκργορδίοη απ οοἰουπίπα, ελα νο ποπ]ά ἆαῑν αΠΥ ΠΡΥΘ- 
ἠαάϊοσα απᾶ ]ααἰοίοις οπ]ξῖο {ο 5αγ {ἐλαί ἴ]λογ αγο »ππρ]γ ἀἰβογοπί ἐγαπδ]αί]οης 
οἳ ἔλο 6αππο οπἱσίπα]. Ῥαΐ ἔιογο ἶ5 ΠΟ Ο00Η5ΙΟΠ {0 6Ηἴ6Υ ΠΠΟΥΘ αἲ Ίαχρο Ιη{ο ο 
ερ]οοί. Ίο πησ]ιοὰ πιογο]γ {ο οχργος5 οἳχ τοσγοί αἲ ἴ]ιο Ιπίγοδιοθίοη οἳ 018 

ἀἰβοιιβείοη. Πίο Ντ πα) οε]ιογνγίκο αἀπαίγαῦ]ο νο]ατηθ, α5 νο αγο α[γαῖᾷ ἴμο 

Ρογιικα] οἱ 5αςἩ α ἀῑποιιδείοη, ἵΠ ο ΠΙΑΠΠΟΥ ἵπ ἨΙοἩ 16 15 Ίογο Ἠαπά]εά, τηαΥ 

ο Βείοά ἵπ 8οτηο {ο απαΚοη ἀοαὈίς ας {ο ἔπο ἱπδρίγοά ομαγασίου οἱ Βέ 1]κος 
πγίήπσς, απᾶ ας πο οπ]γ ἔλο σοπεγα] αἴπι οἳ ἔἶνο ἀἰδοιιβείοπ 15 ομ]οσίοπαβ]ο, 

ἨῬπέ αἶκο 5οπηο οἱ ἔἶο Ῥαγθίοπ]ας οχργοβδίοης ἵπ 16 (νο Ῥε]ίουο Ιπαάνοτ{οπί]γ 

πποᾷ) ατο Παρ]ο {ο οχοορ{ίοή, 

5ο {αγ α» {Ίο αΌογο ραΓασγαρΡΏ οοπίαΙης ΑΠΥ οαδοπίης Ἡροπ ἔα 

ειιϱ]θοῦ, 16 Ῥιουθθάς προη απ θηί]το πηϊδοοποθρίίοη ο γ]ιαί 1 Ίναά 

αἀγαποσά. 1 αἀππῖδ ας ἔ]ογο αἴο ΠΙΔΠΥ Ῥαδδασες ἵπ Ίμικο ὑπαῦ 

απο ποῦ «αππριγ ἀπογοπί (γαηφ]αίίοις οἱ ἔλα 5απιο οπἱσίπα].”. 1 

οπ]γ βαϊά (ἶιογο Ἡ/οΥο 5οΠΠο ἐ]ιαῦ πσγο. ΜΥ οοπο]ιδίοης α5 {ο (ιο 

οπ]σϊπα]έγ οἳ Βὲ ]μ]κα” (.οκραὶ Ὕογο ἴἶιο 6απΠο α5 δὲ Τπ]κος οπἩ, 

45 κἰαΐος 1π Π]5 Ῥνοίασς---Παπισ]γ, ἐ]ναί Πο Ίας πδος (Ίο αοοοπηίς οἳ 

ΌἼοδο Ίν]ιο γγογο Ποπη ἔἶιο Ῥοασϊηπίησ ογοπ1ίηεδεο5 απά π]π]δίου5 οί 

ιο Ἠ/ογᾱ----ἔιο βαΠ1θ ας ἔ]ιοςο ο ἴ]ιο θατ]γ Γαΐ6υς, α5 νο]] α5 οἵ 

ιο Ῥοβέ πποάσιπ ογἶδοδ. ἸἜΠίδ, Ἠοποετοτ, ἶ5 πού ἴμο Ῥ]αςο {οΥ 168- 

δοπῖπσ ΟἨ {μα εα0]οσί, Ὀτί {ου ἀαίεπάϊπσ πιγδε]{ {γοῦα παπι 1Π{ο 

α δα0]θεοί “ προῃ π]ῖο] 16 15 Ιπροβδίρ]ο {ο (τουν Πσ]νί, απά ν/]]σ]ι, 

εγεπ 1 Ἠσ]ί οοπ]ά Ὦο (ἨγογἩ, γγοι]ά Ὦο οΕ πο βαυγῖσο {ο {ο «8156 

οἳ Τνίπο (παίμ.” Βασ] σαπ(ίοις, ΤΙ αΠοι]ά 5αγ Επλῖά, Τοαδοπῖης 15 

ἴοο ]αΐο,. Ναι πάς αγο αἰἰγασίος {ο ἴ]μο εα0]εοῦ; απά {1ο ηθςςδ- 

5Ι{Υ οἱ 5ο]νῖπσ ο ῥτοβίαπα 15 τοσοσπίδοά ὮΥ ουανΥ Ριυ]ίσαὶ οπ]]ο. 

Α ἨτΙίοΥ 9Ἠ νο καῇ]αοῦ ἵπ ιο από] Πνουϊσιυ ἴαιδ οΧΡΥΟΡΡΟΒ 

Ἰήπηβο] --- 

« πα] να πιο γγ]λοι ἴ]ιο ραρΠοαίίοη οἱ Εἰσμ]ιογπς οο]οργαίοά οὐ 1δίοη οί 

Ώιο Ἀαχγ Τορίαιποη{ ραγο α ΠΟΥ Ἱπροίαςδ απ ἀἰγοσίίοι {ο {Ιιοο]ορίσα] ΙΠαΙΙΣΥ, 

Όλο νηιο]ο {προ ο οκροβΙξοΥ5, οοπΙΙΠΘΠ{αΑ{ΟΥ5, απά νέους ο ἴμο ονἰάσποο οἳ 

Ορ ΠαπΙἔγ αὰ Όσση βιιοσθβκΙνε]γ Ἰαμοιιίπς {ο οχρ]αίπ απά γουοποῖ]ο ἴἶιο 4ί[εν- 
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επσεν οΏβοιναῦ]ο ΙΠ ἐλλο {οιιγ ἀϊκάποῦ παχγαξίοης ο{ ἴ]ιο βαπηο βογῖο5 οί {γαηβασίίοπβ 
απά ονοηίς οοπἑαἰποᾶ 1π ἴ]ο (οβροί. Ῥαΐέ απ{στΙογ {ο ἴ]ο αρρθαταποο οἱ {πο 
τοηατ]καβ]α πνοτ]κ π]]ο]ι πο Ίανο α]]αάσά {ο, 15 ΒΟΟΠΙ5 ἨθνοΥ {ο Ἠανο οεσατγοά 

{ο ΑΠΥ οπθ ΟΕ ἴπο ἨΠΙΠΙΡΟΥ ἴΠαῦ 16 γα ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο αοοοαπέ {οΥ ἴμο γέδεΠΑ- 
ὀίαποςφ «5 γιο] αξ ἴμο ἀΠΠογαποθδ, απά {ο Β]πουν 1Π πγλαῦ Ἱναγ, οὗ προη γα 

Ῥτϊποίρ]ο, {οαν ἱπάσροπάσπέ πτ1{αυς, οοπηροβίπο ἐλαῖγ παγταδίοης αἲ οοηρἰάεταβρ]ο 

Ἰηέογναίς οἱ Ἴπηο, ας γγο]] ας ἀῑδίαποςο οῇ Ῥ]ασθ, οοπΊθ {ο οοϊποϊάθ 5ο παΙτασι)- 

]οιβ]γ Ῥού] ἵπ ροϊπέ οἳ οχργοβδίοη απά οἳ βἰαίεπιοηϐ. ΟπΙγ οπο »ἰᾷο οἱ Ίο 
6356 Ίνας Ἰοο]κοά αἴ---οπθ ποὺ οἱ οῬ]αοξίοηβ αἶοπο γγαδ οποοιπ{ογες---ὙΠΙ]θ έλα 
πηκίη ἀβΙοαΙ{γ, ἴλπο οἩίας εἰππαρΗπσρ]οσ]ς, Ίνας Ια[ί 1Π ἴ]ιο Ἰναγ, απά Κερί αἱίο- 

ροίμεν οαί οἱ νίοι.----Νο. 61, Ρ. 629. 

Φ]ηος ἴ]ο {Ίππο οἱ ΕΙΟΗΠΟΥΗ, ΠΠΑΠΥ Υο]ππηος απο Ῥοσι ὙΤΙΡίοἨ, 

απά {ο ν]άοςύ ἐ]οογίας Παγο Όση Ργορουπάσ, 6ο αοοοιπέ {ΟΥ ἴ]ια 

εσγοσπιοηίς, απᾶ οοποΙαδΙοἩ5 έλα πηοδύ Ἱποοηβίσίοπί η Ἡ πο Ἰςίο- 

τὶσα] απθΠογΙγ απά οοπίοπηρογαποϊγ ο ἴ]ο (ἀ4οδροεῖς Παγο Ώ6εη αἲ- 

ΤΙγεᾷ αὖ. Όροι ἔμαοξο οοπο]ΙδΙοΏΒ, πΠΙο] Τ Ῥε]εγο {ο Ῥο αιγοποοῖ5, 

γορίς οπ/]γε]γ ἔ]λο παγίῃ]σα] {που οἳ ἴμο οτἰσίπ οἳ ΟΙδΙαπΙΥ 

οἱ ΘίγαἈβς, η 5 {ο οἱ οεδιςδ, α Ὑου]ς Ψ]ΙοΙ Ίαβ ἆοπο 1ΠΟΓΟ {ο 

οΊα]κο ἔ]ιο Γα16] οἱ ΙπαιΙίπσ πη]πᾶς ἴΠαη αΠΥ 5οορίίσα] ρτοιοῦίοη 

ο{ {Πο αρα. Ἰ/1ίποςς 1ΐ5 ο”εοί5 οἩ {]αί γενΥ ΙπίοΓοδίϊησ οἸιαΓασίος, 

«ΓΟἨΠ έογ]πσ, πΠοβδο ἀοπρίδ οἩ ἴ]ο Πἰδίοτίσα] απ]επ{]οΙίγ οἱ ένα 

(.ο8ρε] παιγαζίγαο ἂρρεαν {ο Ἠατο Ῥεεπ ταῖδες, 1Ώ α σγθαύ ΠΙΘΔΡΙΤΟ, 

ΡΥ ἴλα ρεγαδα] οἱ 15 νγοτ]ς, π]]ο]ι Ίο (μας ολαγασύειϊδες:---- 

Τ πν]] ποτ] ἆεερ απά {41 ΤΠ 5ο] α πιο α5 οἳἩ5. Ποπ 8ο ΠΠΑΠΥ πη]ηάς 
419 ἀῑκίγασζεά αξοιιῦ πο ἨΙδίοΥγ οΥ αμα σεποεῖς οἱ {πο (ποβρο!, 16 15 α ογοαῦ 
Όλίης {ΟΥ ΡαγίΙδαη5, οἩ {Πο οηθ 5ο, {ο Ἠανο ναί ἴπε οἴμει πενετ ψαπζες---ᾱ 

Ῥου]ς οἱ π]Ιο]ι ΤΠεγ οαΏ 5αγ, ΄ ΤΗΙ8 15 ο ογθοᾶ, οΥ ταίΠεν απθ]-ογεθᾶ απά αη{ῖ- 
οοθ. Απᾶ Βίταιβς 56Θ6ΙΗ5 Ῥεγ[εοῦΙΥ Ῥτουῦ αραἰηδί ἴ]ο αΏβπγογ {ο πΥηΙο Ύοἱ- 
{αϊγες οτ]θ]οα] απά Ηϊκίοτίσα] εΠα]]ογπιθςς Ῥογρείιια]]γ οχροβεά Ἠϊπι. 1 πθαη 

{ο τοαἆ {ο Ῥοο]κ (ΠτοιρῃΏ. Τ 6θοπης αἀπηϊθίοά ἐλαί ἴ]λο ογιοᾶος {λιοο]οσίατ5 

Ἠανο {αἰ]οά {ο σἶνο αΠΥ ιἠΠοϊεπί αΠΒΥΙΟΥ.---ΟΛΗΙΥΙΡ5 6, Ρ. 249. 

Φίγαιςς Ἠπηδα]{ αἁππίς, π]λαῦ Ἱπάοσά οαπποί Ὀο ἀαπῖσς, ναί 1Ε 

ἵ6 οαἩ Ὄο ΒΊΟΥΏ ὑ]ιαῦ γγο Πάγο 6ΟΠ{ΘΠΙΡΟΓΥΑΥΥ ουγ{έέεπι Πδέογίσα] παϊ-- 

γαῦϊγος οἳ {ο {γαηδασβίοης οἱ οι Μαγίοις απά 15 αροδί]ος, Ἰς 

Όλο} τηαςύ Γα]] {ο ὕο σνουπά. ΝΟΥ, προη 516] απ ἶβοπο, {ο 54Υ 

ναί ιο α0]οοί ἵ5 Ἱποχρ]ίσαῦ]ο, ἶ5 η [αοῦ {ο γἰο]ά {ο Ρροίπέ; ΟἨ 
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ιο οί]μου Ἰαπά, 1Γ πο σαἩ, ὮΥ οαγα[α] απ ]αροτίοις το5οαγε]ι, Ῥγουο 
ἔ]λαί Ίνο Ίατο 10γ1έέοπι αοοοιηΏί8, ἨΠΙΟΗ ἆγο ΙΠ ιο βἰγιοίοδί 8οΏςο οΕ 

ιο πγογά οοπίαΙρΡοταπηθοῦς, απά 1 Ὑο οαἨ 51ΟΥ ὑμαῦ, 1Π γοβροοί {ο 

ιο Γαοί5 προν πο] (5 απί]οχ τορίς Ἰ15 {]ποοΥ, 5 “οπέῖσα] απά 

Πηδίοτῖσα] 5λα]1ουπθςς” ἶ5 αἲ Ἰοαδί α5 στεαῦ α5 Υο]ίαίγο75, ἴἼχοη 1 

ἸαπαῬ]γ αρργοΠαπᾶ ἐλαί ἴπο οχρ[ἰσαίίοη 1 Ίατο {ο οῇςυ, 1{ {οαπάσεά 

προη δοιπά Ἱπάποίίοη, Ὠχαδύ Ὦο οἳ Βα”γΙσο΄ {ο ο οαπ5ο οἱ Τνίπο 

αι, 

Ἠανίηπσ Ιη ΠΙΥ ΓΟΓΙΠΟΥ Ὑου] ΦΗΠΟΝΨΠ ὮΥ Ῥχοοί Ἱπάαρεπάσπί οἱ 

1] οἴμοτς, ἐμαῦ ἴ]ιο νγίθῖπσς ο Βέ Τμα]ο πγογα ἴ]οςο οἳ α οοπίθπι- 

ΡογατΥ απίΠΟΥ, Ῥ6υ5οπαΙΙΥ οπσασαά ΙΠ ΦΟΙ19 Οἱ ἴ]ο πιοδύ ογοπί{α] 

Β06Π65 Ἰ]Ιο] Ἰιο Ίιας γοσογάσᾶ, Τ οµῃ, αξ Ὀν ΟΠα]πιοί5 ΒΟΠΙΘΥΊΘΥ6 

Β475, “{αο Ἠ]πα ΓοΠΙ ο Ῥαν απά ρίασο Ἠϊπη 1Π ὅ]λο γηέηοςς-ροχ.” 

Νογ, ποίμῖπς Ῥαέ ἴπο Ῥοτίεοῦ ἐγαύ][α]ηοδς ο Ιή5 παιγαζίνο οοι]ά 

αοοοπηί Του 165 αστεσπιοηέ πα {αοῖδ υη]ι]ο] οοπ]ά οπ]γ Παγο Ῥθυι 

ΚΠΟΥΏ {ο Ἰήπα Εποπα Ῥεγδοπα] ο,δεγγαδίου ; {ου οιν Κπογ]οάσο οἱ 

ἴ]ιοςο [αοί5 ἵ5δ οΠΙΥ ἆπο {ο τοσσπό «ἀἱδοογοτίο» απά {ιο αοοιγαίο 

Υ086ΔΙ6Ί65 οἱ πποάςΘΓηΏ βοἴθηπορ. Ἠαά δύ 1μα]κο πτΙίησς Ῥουι ἆἱς- 

οογεγεά {οΥ ἴο Πτδύ {πιο απιοηοςύ ἴλο Ῥαβργτί ο{ Ποτοπίαποιπη, 

ἴ]ιοδο Ῥγουίς ος ἰαῖν απἰ]οη/ΙοΙίγ ππαςδύ Ἠαγο Ῥθοι Ἰο]ά σοπο]αβίγο 

Ὦγ οΥαγΥ οπε αοθιδύοπιαά {ο Ιηγοδίϊσαίο ἴλα ἰταζῃ ου {αἱκο]οοά ος 

δοα-γογασος οἳ ἀἁοιρία] αιιοτγ 4 Ῥαῦ 1 16 σαπ Ῥο ΠΟΥ {]ιαί 

Σ. ίταιβςς τοιδοπ]πς 15 Ιηροπίοας; Ῥαΐ, Ἱανίηρ ποςσββατΙ]γ 6οπΠο ΟΥΟΥ ΠΙΙΟἩ ΟοΓ ἐ]λο 5απιο 
ρτοιπᾶ, 1 Ἰανο πο Ἰαβίίαίίοη ἵπ αβδοτίίπς ἐ]αί, α5 α ννοχ]ς οῇ οπἱρίπα] τοβοσγο]ι, Ἠΐ5 {ή ε οἱ 

ϱεεις 15 α{οτ]γ νοτίμ]εςς. Ὑογονοχ Ίο τηοοίς α ογ]θ]σα] οοπο]αξίοη Ὑν]ήο] βα1ζ5 Ἠ]5 νίουν, 

Ἠο αβδιπηθς εμας 16 15 οραρ]β]οᾶ, απᾶ ΥοαΒΟΠΕ αοςογάἰπσ]γ. τν Νοτίοη, ἵπ Ἱ]5 Ἰαΐῦο ννοτ]ς 

οἩ ἔλο σεπιΙποηςςς ο ἴ]ιο ο5Ρο15, οΏβοιγος {ν]γ, ἐλαῦ “ Νοίμῖης παογο εαρογβοἶα] τας ουου 

Ῥια{ Γογί]ι ὮΥ α νυτίτον οἱ απΥ ποῖο 45 ἴλο οχατηΙπαίοη οΓ απ Ἱππροτίαπέ εαρ]θοῦ.”----Ὑοἱ. 1, Ρ. 74. 
Τ Ένοη Βἶπορ ο ραρ]σαΒοη, ΒΟΠ16 οἱ ἴμο {αοίς, νΥμ]ο]ι Τ οοα]ά οπ]γ οδίαὈ]ῖβδ] Ὦγ ]αῦο- 

τοις Ἱπνοβραίοι, Ἠανο Ῥουι οοπβγπιοᾶ Ὦγ αοἴια] οββογναδίοπ---Βασ]ι α5 ἴ]ιο Ῥοβίθίοι ΟΕ 

Ῥοτί Ῥ]οπίσος, απᾶ 195 αραβ] (ας α5 α νηπέον Ἠαϊροαν. Οαπρίαϊπ βρταῦε, Ἠ.Ν., ἵπ Ἠ5 τοσσπῦ 

ΒΙΥΥΟΥ, ἠπᾶς ἴλαῦ ἴμο ροτί βΗ1] τοίαΙπς ἔ]ο πάπια; απᾶ Μν Ὀταια]ατί, Μ,Ρ., ν]ιο ν]βϊέοᾷ 16, 

4ββατος τηο 16 15 απ οχσο]]οπί Ἠαγροιν, ἈΝαγ, ἴἶιο αἰπιοβῦ Ιπογοάῖρ]ο ασγοσπισοπ{ υν]]ο]ι βα])- 

βἰδίς Ῥείπνεσπ ἔ]ιο Πππο απιά ροορταρμίσα] Ρροβίήίοπ οἳ ἴἶιο ἐταδΙθοπα] 5οεπο οἱ {ιο αἩάρυνγος]ς, 

απά ναί νο πηβέ Ὃο αβρίρηοᾶ {ο 16 Ὦ} ἐλο ἀοαᾶ-τοσκοπίηπς ἀναννπ ΓΓοπα ἔλο βοαἑἰονοᾷ 

απά Ιποἰάεπία] ποίίσςς Γαγπίε]ιοά ὃν δὲ Τωα]κα, Ἠας Ὄουι οοπβγπιοᾶ Ὦ} α Εἰπί]αν σα]οπ]αίίοη, 

νήσο] Ἰαά Ῥοοι πιαᾶο Ὦγ Δἀπαῖτα] Βίτ ΟἸατ]ες Ῥοηχοςξο, απιά 15 εἶποο Ῥα]]ε]ιοά ἴπ πιγ [Ποιά 



χὶν ΡΕΕΣΕΑΟΕ. 

ἴιο Α ος οἱ ἴλο Αροδί]ος αγ σοηπίπο απά απι(]οηί]ο, 5ο πηαςέ αἱδο 

Ῥο ἴἶνο (.οβρο], {ου πού οπΙγ 16 16 πποπθ]οποά Ίη (λαῦ ποτ], ρα 10 

ἵ ουγιοπδ]Υ ΡΥ υπο 6αππο Ἠαπά. Ασαϊη, 1 16 ο8Ἡ Όο ΒΠΟΠΏ θ]αί δύ 

Τ,α]κο πιαᾶς 1156 ο{ ἴμο (.οδρα[ ο Μαὐί]αυ α5 οπο οἱ 15 αππ(]οτ- 

ἴἱο5 1π οοπηροδίπσ Ἰὴ5 οὔΏ, Πθ 16 αἲ οπςθ ύμο δατ]εςδύ απά ιο Ῥορύ 

ογἰάσποο οἱ 165 σοππἵπεπος απἆ απύΠοπ/]ογ : ἰπαῦ Ίο ἀῑά 5ο, απά 

ναί Ίιο τιδοᾷ {πο 6απ1ο (στοο]ς οβΡε] π]ΙοἩ πνο πού Ἰατο, 15 ργογοά 

ὮΥ νο οχίτασίς Ποπ 16 1π ή πτίθησς, Τη Ἠ]κο ΙΠΔἨΠΟΥ, 1 1 Ίατο 

ειιοσοοᾶςᾶᾷ ἵπ 5Ώοπ]πο {]αῦ Ῥοίμ Ίωακο απά Μαίί]λοιν πηαᾷθ πο οἳ 

ο ογΙσιπα] οἱ πο] Ματίς 15 ἴ]ιο (ΤαἨβΙαίοΥ, πο Ἰαγο πού οπο Ρα 

πο οοΠπίΘΙΗΡΟΥΑΙΥ ἨΙδίογίαπς {ο αἰίαοδύ ο απύΠεπ(]οΙῦγ οἳ Ίο 

εοοοπᾷ (ἄοβρε]. Απά Ἰαβ1γ, 1 Τ Ἰαγο δαοοεοάεά ἵπ εΠοπῖης αῦ 

Ῥείεν 18 ιο απί]ου οἱ ἴ]α πιοπιοῖγ οἳ π]η]ο] Ματ] 16 ἴἶνα ταπς- 

Ιαΐ{9Υ, Ὑο Ἠατο ἴ]μο Ὀοδύ οἱ αἲ] Ιηδίογιοαὶ ογιάσποο οΓ ύἶιο ὑγαῦ] ος 

ἴ]ο (γαηδασίΙοπς----]λαῦ ο{ εγοπ]ίπαβδος, Νηίοἃ ΠηπΙθάΙαἴεΙΥ α1ἴ6Υ. 

Νοπο οἱ ἴλοδο «οπο]αδίοἩς ταδύ ἵη αΠΥ ΠΙΔΠΠΟΥ προπ οοπ]θοίατο ; 

ἴ]ογ αἲθ αἲ] οἱ παπι 5αρροτθεᾷ Ὦγ οχίοιπαὶ απά Ἰηίογπα] εγιάσπο 

----θγΙάσπσο ΑποΏ αξ ἵηπ ἴλμο νογ]κς οἳ 5εοιπίατ Ἡτιίογς πο] Ἠατο 

Ὄσοῃ Ἠο]ά ο Όο εα[ιοϊοπί {ο οραὈ]]δ] {απ ; απ---ριύ {ου οογζαϊῃ 

Ρτοσοποθῖγεά λοογῖας τοδροσοθῖπο ὕ]ο ογΙσιπα]ύγ απά Ἱπάερεπάσησα 

ΟΕ ἴ]νο (ἀ4οβΡε15, νη(]ι γ/]]ο] (Παγ αγα 5αρροδεά {ο Ῥο Ἱποοπβιβίοπί---- 

Τηδέ Ίαγο Όεεη αἁπη]ίοἆ θοὖο ΠΟΥ ΙΠ ἴ]ο 6456 ἵηπ ποβθοῃ. Τ]ῃο 

ογαησε]Ιδίς αγα, Ιπάσοᾶ, Ἱπάαρεπάεπί οἱ οαςἩ οὔ]οαν, Ῥαύ ἐαῖτς 15 

ἴμα Ἱπάορεπάσπεο οἳ ΠΙδίοτίαπ5, πού ο Ροεῦδ ΟΥ ΥΟΠΙΔΠΟΘΙΑ. Νο 

Πβίογῖαη 15 Ἱπάοροπάεπί οἱ 5 {αοῦ5, απά ποπο Ὀτό απ ογαοπ!ζποςς 

οἱ Ἠϊς απὐΠογ]ος. Τύ Ίας αἶξο Ῥοθη ρα, 1ΙΠ {πο α,οτο οχίγαςο, 

ὑ]ναῖ ο ΠΙΑΏΠΟΓ ΤΠ σ]]ο] «νο ἀΙδοιιδδίοη 15 Παπά]εά πιαγ Ὃο Πα 

0. 5ΟΠ19 {ο αἩαΚοπ ἀοπρίς α5 {ο πο Ἱπερίγοᾶ ομανασίει οἱ ού 

Ἰμα]κο πγ]θησς :’” απά αποί]λοΥ ογἶδα, οηπα]1γ {αγοπταβ]θ ἵπ οἴμαν 

γοβροςί5, οὐ]οσῦδ 6ο πΙΥ Τοπιαγίς, α5 « ππα]πο 16 οηϐΙγ6ΙΥ α Ἠαάπ]αῃ 

Μν Ἠοννεον)ίς ΤήΓο οἱ Βὲ Ῥαπ].. Νοΐϊλίης Ἰας σγαβίβοᾶ ππθ 1ΠΟΥΟ ἔ]ναἨ ἐ]ιο οη//γο αοαπἱοβοσποθ 
ο{ πα ζ]σα] ΠΊοΠ ΤΠ ΤΗΥ οοΠΟΠΙΡΙΟΠΡ. 



ΡΒΕΕΔΑΟΕ.. χνΥ 

αΏαϊν. Ἔ]λο ποθίοη οἳ Ώινίπο Ἱπερίγαίίοη 15 Ια[0 ού οἱ ΙσΏί οοπι- 

ΡΙείαΙγ ; παγ, αἩ ογάίπανγ τοαάον πηϊ]σ]ὺ ο Ιπο]ίπος {ο ὑ]π]ς ναί 

ἴ]ιοιο Ίνα Πο 8110 ατθῖοἰο ἵηπ Εἱ5 οσα. . ν ν ν 1 15 Ῥαύ 

πηθθίίησ [1ο 5οορίϊίο ΟΠΠ Ίο πγοπ]ά οοπ[αίο οἩ. στοιπά5 1ού/6Υ 

{]λαη. ἨθδοθδδαΥΥ, απά ο{ οοπἹ5ο Ίοποι {Παπ πσ]ό, {ο {α]ς οἳ ὕ]ιο 

ἑἸαπάριηση-]]κο δίγ]ο ̓  ο{ 5έ Μαίμον,” ἆοι" 

1 απι (μας (ΠΤΟΝΠ αροἩ πιγ ἀαίοπσς, Ρού] πΙθ]ι τοδροοῦ ἴο πΙΥ 

οπΏ Ῥογ5οπα] Ῥο]ο[ 1Π ΙΠΕρΙΓαΦΙΟἨ, απά ΨΙέ]ι τοδραού {ο ὑ]α ΠΠΑΠΠΟΥ 

η νο 1 Ἠανο οεοπάποίοά ο ΙπαΠΙΥΥ. 

1 Ἰαά αὖ οπο πιο πγιθίοη α σαγοαῦ ασαϊηδί 516Ἠ 1Π{6ΥΕΠΟΟΡ, Ὀπῦ 

οοηβΙάσγοά 16 ΠΠΠΘΟΘΒΡΥΥ, Ῥεοαιιδο ἔ]λο απιο5ίῖοη ο ἴ]ιο ΠΠδρΙΓαΙΟΠ 

ο ἴἶιο βαογοά υτ]ίοις ἀῑά πού ΡΥοΡετΙγ Ῥε]οπςσ {ο ια εαρ]οςῦ, απιά 

Ύγα5 ἵη πο ΨαΥ5 αΠεσοίεά Ὦγ έλα γγαγ ἵπ υγ]]ο]ι 16 γγας ἐγοαίοά. Ἠαά 

1, πάσα, ἀἰδοογογοά απγίΠίπς Ίἶκο α ναπό οἱ ὑαύμ{α]ηοςς ΙΠ ένο 

πγίησς οἱ ἔἶιο ογαησα]1ςίς, 16 πα]σ]Ώί Ῥο βαϊά {ο Ίαγο α[οοίοά ιο 

ᾳπθδοἩ ; απά ἵηπ 5ο {αγ αδ ἴἶο βογογοδέ {ορί5 οπΙγ τεπάσνοά {]λ]ς 

ὑγαύηβα]ησδς πιογθο ογ]άσηί, 16 πηαγ 6 βαὶᾷ {ο Ἰαγο α[οσίοά 16 1π 

{αγοιγ οἱ Ἱπαρίγαίίοη ; ΤΟΥ 1 πο Ῥε]ίογο Βοτϊρίιτο {ο ο ἴταο, Ἡο 

Τηιιδύ Ῥε]ίοτο 16 {ο Όο Ιπδρίτος----ᾱ8, ο ἴῑιο οὐ]ον Ἰαπᾶ, 16 ππαδύ, 1 

Ἱηβρίτος, Ῥο ἴταο; Ῥαΐό πο πιπδύ ποῦ Τοᾶδοη ἵπ α «ποιο, απά κατ, 

Φογ]ιρίιτο 15 ἱτιο, {]ιογοίογο 16 15 Ππερ]γοά ; Φοηρίατο 15 Ἱπδρίγας, 

ἠναγε[ογο 16 15 ίτια. Ίο σαπποῦ Ῥτογο οπ6 οἱ ἴ]ια ΡΥοΡοβΙΜΙοη5 ὮΥ 

ἈΒ5ΙΠΊησ ἴ]ο ομογ, 1 πα5δ ἆεα]πο γη ἴ]ο Ῥγογίοι5δ αἹιθδΙοπ 

ο{ ἴιο (παῦἩ οἱ ἴιο παπγαίνο, απά (Ποτοίογο {οἱ ργοσ]πάεά {οπι 

5δΙΠΙΙΠσ {ο ἹπβρΙγαίίοη οἳ ιο πόθου. 1 σαηποῦ ασγος ΝΔ ΙΑΥ 

οπ(ῖο ἵπ ὑΠΙπ]Ιπσ Ιδ Ὢτοησ ὅ {ο πποεῦ 5οορίῖο οἨ σγοιπά 1ούου 

Όιαπ. πθοθβδατΥ ; Του 1 Ὑγο ο8Ἡ. εδίαρ]ῖδΗ οιτ Ροῖηύ οἩ ἴμο ]οποςί 

στουπᾶ, ὢ [οΥ11ἱ0Υ1 Ὑτο αΏ ΟΠ (ιο Ἰσ]οςύ. ὙἨ/ο αγο ποῦ οπΜ]οά {ο 

8851Ίηθ Ἠ]ιαῦ ορροποπίς 4ο πού απ. 1 απι ποῦ {ο βαγ ὑιαῦ {ιο 

πηΤ{(]]σα] (ΊιοοΥΥ οἱ έλα οἱ σίπ οἱ ΟιγιδΙαπΙόγ 15 απ[οιπάσά, Ώοσαιδο 

Ἀ. Γοπάοπι Ομαγαίαῃ. 



Χγ] ΡΕΕΡΕΑΟΕ. 

16 18 Ιποοπβὶκζοπέ ψέ] ὑ]λο Ἱπερίγαίίον οἳ ἴμο τοσογᾶ, Ριό Ῥοσατιδο 16 

15 Ιποοπβϊκθοηί πΜ 15 απίΠοπ/]οΙγ απά οοπίθΠΙΡΟΤΑΠΕΙΥ. ὮΏτογο 

Ἠλοςα, απιά ὮΥ ἴ]ιο αἀπιίδδίοη οἱ 165 Ῥγορουπάαι 16 πας [α]] (ο {ιο 

στουπά. 

ΑΙθλοπσ], Ι1ΟΊ/6Υ6Υ, Ὑο α1ο πού οα]]οά προτ {ο οπίου ΙΠίο ἴ]α 

ᾳπθβίίοη οἳ ἴμο Ἱπβρίγαδίοη οἱ ο (οδρείς Ῥείογα Ί6 Ίαγο Ρτογοἆ 

{]ιοίγ Πϊδίοτ]σα]. (ταζῃ, πο ΙΠΔΥ ἆο 8ο τογοβροσΒΙταΙΥ, απά 1πᾳπ1το 

π]ιοῦ]ογ ΟΥ πού ὕλο [πο οἱ ἴ]θδο αιιίλους Ῥεῖης Ἱπδρίτοά α[οοί5 

(]χαῖχ οβίΙπΙοπΥ α5 ἨππΙαΠ ὙΠίπθββδο. Ἀου, Τ ππαδύ σγτοιπά ΤΗΥ 

οΡΙΠΙΟΠ5 οἩ. ο εαῤ]οοῦ, πού προη {πο ἀῑσία οἱ ὑΠεοίοσίαπς, Ὀτύ 

ἩροΏ {λε πονάς οἳ έ]ιο γοσογᾶ, π]ΙσΙι, {7 ἐἔγπσ, πηαδύ Ὀο ααἰλοπέα[ιτε, 

{ου ἴἨΠογ αἲο ἴ]ο ποτά οἳ Ηϊπ π]ο σαπποί 6. Τῃο ἴθιπι 

«ρ]επανγ ΙΠβρΙταὔΙοη  ἶψ α ἰ]αο]οσίσαι, πού α Ῥοπρίατα] ἔπηι. 1 

4ο ποί, ὑΠετείοιο, οὐ]αοῦ {ο 16, Ῥιαό 1 οὐ]οοῦ {ο {ναί 58εη8ο οἱ Ιό 

πΠΙΟἨ πγου]ά ἀοβίτογ {μα γα] οἱ πα Πϊδίοτίοαὶ ἰεδίπιοπγ οἱ ο 

αροδί]ο8 α5 ογοπ1ίηθββος----Ἱίο] σοι]ά ἵπ ο[οοί ἁθδίνογ ἴπο 1πᾶῖ- 

γιάπαῦγ οἱ ἴἶιο ππΙ{615, απά γεάπσοο επι {ο ποιο πιασµίησς. 1 

68Ώ τοοορη]δο η Βοπρίαγο ύπο ΥειΥ ἀῑδαποί Ιπὰς οἱ ΙπδρΙγαίΙοῖι---- 

ἴἶιο Ἱπβρ]ταύίοη οΓ ταγο]αθίοη, απά {πο ΙΠπβδρίγαθίοη οἱ σιάαησαο. Τ]ο 

(ογπι ΡίοπαςΥ 15 οφ πα]]γ αρρ]ίσαΡ]ο {ο Ὀού] ; πό έλα Γαοῦς τοσογᾶθά 

Ὁγ λα ογαησε]]δίς Ύγεγε ποῦ τογοα]αᾶ {ο ἴ]ιο αροδί]ας, Ῥαύ οχΗΙριέοᾷ 

"60 λαῖγ 6οΏςε5; απά π]ιαί {]ιογ ἰο]] ας, {1ο {α]] τ15 ἵπ ἐ]ιαῖν ΟΥ 

Ἰαησπασο, πο) ἶδ ίγας, Ώ6σβιδο σι]άοά Ὦγ ιο Βρίγθ ο αἰὶ αί]ι, 

αἱ]οτσ] 16 πιαΥ πού 4 παΥ5 Ὦο εχργοςβαᾶ 1π ἴ]ο πηοδέ οἰοσαπῦ οὐ 

Ρο]δ]εά είγ]ο. 

Έ]ιαῦ 18 γγα5 ιο ο.δο Ίπαγ, 1 ὑλ]η]ς, ο σαΐ]ιογοά ΕγοΠ1 ἔ]ιο 1ποί- 

ἀεπία] ποίῖοος π]ήο]ι οσο ἵπ ἔ]ιο γθίηρς οἳ ἔἶιο ογαπσο]ϊεί. 5ύ 
«1)0ἨΠ. ταροαίθά1γ αδλ5 ἴ]ιο οοπΏάεποο οἱ Π5 τοαἆσι ἵπ 1ο ἐγαίἩ οἱ 
Ἰ]δ το]αθίοἩ, Ῥεσαιδο Ίο αοὐπαΙ]γ γ]ίηορεοᾷ π]αῦ Ίο το]αίος. οδό 
Ίμαίκο αδΙ5 ο οοπῄάσποο οἳ 15, Ῥοσαιισο Ίιο Ίναά οαγο[α]]γ ἴπγος- 
ἠσαίοά ογογ(]]πο ΠΟΠ 1ο Ῥοσϊηπίης, απ Ίγας 1η Ροββοβδίοη ΟΓ 
ἴο Ῥοσύ ογΙάσιισο----ὔ]μαΐ ο[ ογονἸύηοςκας, ιο Ίναά Ὄθυι ροι5οπα]]γ 



ΡΠΕΕΔΟΡΣ. Χγ]ϊ 

επσασεά ἵπ (ιο ἐγαΠβασΙοῦς. ον δὲ Ῥοΐον ἴε]]5 τι5 ναί “Ἰοἱγ 

πιθη οἳ (οἆ 5ΡαΚο α5 (αγ νογο πιονοἆ ὮΥ ιο Ηο]γ Πιορί,” Ίο 

5 ροαΚίπσ ΟΕ ΡΥοΡΙΙΘΟΥ, Ισ] παδύ Ὄο ιο οκργοβείοη οἱ γοτοία- 

εοι : Ῥαί Ὑ]ιοη Ίο ΡΓΟΡΟΒΟΣ α οαπά]άαίο {οΥ νο αροβί]αδΙΙρ, ἴ]ο 

οοπά1θίοης τοφπ]γοά αγο ἴαῦ Ίο πιαβδύ Ὄο ΡεΓ5οπαΙ]γ οοση]καη6 ο{ 

Όιο (Γαπδασίίοης ο οι. Ἰονά. Τέ 15 Ῥε[οσῦΙγ εἶεαν (λα οπο οΓ 

νο πιοδύ Ἱππροτίαπέ ἁπίίες ο (ο αροδί]ο5 γας {ο σῖγο {ιαίγ ἰορί]- 

ΠΠΟΠΥ {ο ιο α{Ἡ ο πο ογοπίδ; Ῥις 05 (68ύΠΠΟΠΥ οι] Ἰαγο, 

οοπηραγα{ἶγε]γ 5ΡοαΚίπς, Ὄθει οἱ Ιύί]ο γαίαο, ππ]οβς 8οιπο οἱ ἴ]οπι 

αὖ ]εαδύ Ἰαά οοπηπη](θεά αοθοππίδ οΓ ιο ογοπί5 {ο πΠηίησ, Τί 19 

ΠΙΥ ορ]αοί 1π ἴἶιο Γο]]ογῖης ἀΙδδοτίαῦίοι {ο ΤΟΥ ὑ]αῦ, ΙΠ 5ο [αγ α8 

ογιάσπσο Ίαςδ 60ΠΠο ἀἆοππ {ο 118, πο οαη ασ π]λαῦ 15 γουογάσᾶ ἵῃ 

θιο (.οδρεΙ5 {ο οπσίπαὶ πιοπιοῖγς Ἡγίθίου Ὦγ αροβίίεδ----α ἀπίγ,” 

α5 Τοτίπ]ίαη τοπιαγ]5, - οδροσία]]γ Ιπιροβοά προῃ ἴ]αιι Ὦγ οι 

Τιογά Ιήπηβα[/{.” Ἡ 

Τη ιο {ο]]ογ]πσ Υπορεί5 Τ Ίαγο δαρ]ασίοά ἴἶιο 5ασογεά Πἱδθογίαης 

(ο ιο 5εγεγοδύ οἳ αἱ] {ορίς----υπμαῦ οί εοπῇοπίΙΏς {]θτη, 11 6Υ6ΥΥ 6356 

πηογο 16 Ὕγαδ Ῥοββίρ]ο, ΠΠ] ιο αιἰλογΙθδ.  ΑΡΡΙΥ ο 6απιο 

ἰεδύ {ο αΠΥ 8ΙΠΙΙΙαΥ βοτῖο5 οΓ Ργοίαπο ΠΙδίοτίαΠ5, απά Ὑ]ιογο γη] νο 

Ππά ἴ]ιο βαππο Πάε]Ιύγ {ο είν απἰΠογ](ῖθΒ, ιο δαπιο ΠΓοθάοπι {ΟΙ 

ΡΙ5 οἨ ΠΟΠ ΠλϊδίαΚος, α5 Ίο Ππά 1Π ο γοτ]5 οἳ ιο εγαπσο]ἰςίς { 

Τ]α του Ππδί ἰτῖα] οἱ ἴῖδ παίατο ΨΠΙΟΗ 1 ππαάο, οἳ βα0]οσδίπο 

Ῥτοίαπο ἨΙβδίογίαηβ {ο ιο 84ΠΙο6 {οδύ α5 1 Ἠαγο ια εγαπσε]δίς, 

οχμ]ρ]έοά α ἀῑτοσί οοπίγαΚἰοίῖοη, ποῦ ἵη η απϊπιρογίαπί ροῖηί, Ῥιῦ 

ἵἩ 0Πο9 οἱ στοαῦ Ἰδίοτίοα] Ιππρογίαπσο.  Πππιο” αοοοιπύ οἱ ἴ]ο 

Ῥαΐί]ο ο{ 031655Υ 1 (ακοπ οἱ ναί οἩ Εγοϊβατί, Ὀα6 Εγοῖβατί 

6ΧΡΓΟΡΒΒΙΥ 5αΥ5 ὑαί, αὖ 1{5 ὑοπηϊηα{ίοη, « ἴιο Ἐπο]Ιδ πεγου απ] έοᾷ 

ιο ταπ]ς5, Ό6 τοππαῖηοά οἩ ιο Ποιά... ἨΠτππα, οἩ ο οί]ιου Παπά, 

βαΥ5 θα α]]Υ αχρΤΟΡΒΙΥ, ναῦ « ὔλο π]ο]ο ΕγοποἩ αἲΙΠΙΥ {οο]ς {ο 

ΒἰσΙίέ, απά ἵνα [οἱογεά απά ριί {ο ιο βνονά ψθιοιῦ ΠΠΘΥΟΥ.᾽ 

.. 0οπ8βΗΜαπαας Ἱπαρτίπαίς ουαπρο]Ισιπα Ιηβγαπηθηζατη αροβίο]ος απιοίογος Ἠαφογο, ααίριις 
Ίου τπππα5 ογαπροΏ1 ρτοιπι]σαπά1 αἩ 1ρ8ο Ώοπαίπο β16 Ἱπαροβίθαπι,---ᾱ4ᾱσ. ΜΓαγοίοπ, 0. ἵν. ο. 9. 



ΧΥ]] ῬΒΕΒΕΑΟΠΙ. 

Ἠσοιο ἵ5 α οοπίγαζΙσοη, ο 1 οὗπ ρειρ]εχεᾶ ππο, 611 Τ ἆῑδ- 

οογογθᾷ, προπ σοιηρατίησ ἀΙεγοπύ οά{δοις οἱ Ετοϊβεαγί, ύμαῦ, ὉΥ 

8ΟΠΙ6 ΠΠΚΠΟΝΗΏ ϱα15θ, α (ΥαΠΡΡΟΒΙΡΙΟΙ Ἰαά {άκου Ῥ]ασο Ιπ πο 

ασοοοιιπῦ οἱ ψ]ιαῦ Ίγαδ α Ίηθγς αρίδοᾶο Ιπ ιο Ῥαΐί]α---Ὕπετο α ραΓΡΙα] 

Ρανκυ16 ἀἷά ἰαΚο Ῥ]ασς δατΙΥ ἵπ ο Ῥαΐέίο, Ριύ ν]ΙσΗ, ἵπ ιο οά1δῖον 

οοπβι]θοά ὮΡγ ἨΠππια, γγα5 Ῥρ]ασοά αὖ ιο ὁοπο]αδίοη, απά «αιδοά {16 

πηϊρίαἷκο.  Ύηο πιαοῦ ἨΙ(] πο 5π6]. οοπίγαςΙσίῖοης Τη ἴ]μα (ἄοβραίς, 

γοῦ 1ου οαδῖ]Υ π]σΠύ ὑΠογ Ίαγο αΠἱ5ο" ΠΟΙΏ ἃ ΒΙΙΙΑΥ ΘΓΤΟΥ 1Π απ 

681ΙΥ αης5ς1Ῥου. Θοπιο οἱ μοδο ππἰπηρογίαπύ 0Η65, ΨΙοἩ Ἠαγο 

Ρειρ]οχαά οοπιπιεπίαϐος, 47ο ΡΥοΡαΡΙΥ αγῖδοη Ποια 6Ἰαγ]οαὶ 6ΓΥΟ15, 

ίο νἡ]σ]ι αἱ] {αηδογραι5 ἆγο Παρίθ. Όπο εαοµ, 1 νπ]ς, Τ Ἰαγο 

αχρἰαίπεά Ὁγ πΙσΓΕΙΥ εαρροδίησ ὑλαί αἩ θα1ΙΥ ἰπαηδορος Πας 

Ριασαά οπο Ιαξίεν ἴοο πθα αΠοίμεν, απά ὮΥ ἁοῖηπσ 5ο οπαησεά {ια 

(σνοσἷς γογὰ νἨῖο]ι εἰσηίῇος {ο “«σο Ιπ,; {ο μα π]ΙοἩ βιση]βας {ο 

ὅ σο Οἱ{,” εἰσπορεύομαι 15Ο ἐκπορεύομαι, απά ἴπαδ αοοοιπίεᾷ {ος ἴο ἆῑδ- 

ΟΥΕΡΑΠΟΥ ας {ο ἴ]ο ὑἶπιο οΓ ιο οπγο ο{ υπο Ὀ]πιά ηθαΥ 9 ετίομο. Ὀ66 

Νοίο οηἨ. Φθοίῖοη Ἱνῆ. ρ. 298. 

Φ]ησο {5 Ἱγογ]ς Ύναδ 5η {ο ΡΥ655, απ΄ οχεθεζΙπϱΙγ Ιπίεγεςίπσ 

0Π6 ΟΝ πο 8α1ΠἸο 5αρ]εοῦ Ίας Όθειπ ριβῃρΠεά, απ ]εά “Ποια 

Ἠγαπσο]ίοε,; οἳ, Τ]ο Ἰπίογπαὶ Ἠτιάεπσο οἱ ἴο (ἄοβρεἰ ἨΗΙδίοιΥ, 

Ῥοῖης απ ΤπαπΙΤΥ Ιπίο ια ποίιτο απά Οµσίπ οἳ ιο Που 

(«οδρείς, ἆο. ΒΥ ἴἶο Που. Τ,. Ἡ. Ὀιακα”” Ἴπιο οοπο]αδίους Μν 

ΡΙΤΙ( Ἰαδ αγγινεᾶ αὖ ατα, 1Π ΠΠΔΠΥ Ππρογαπύ τεβρεοῦ, ἴμα Β81Π6 

α5 ἴποςο αἀάισοςᾷ 1π ιο ργοδεπύ που. Τ]α αιιὔΠοῦ Ίαν υμο στεαῦ 

Ἰηογ]6 οἳ «οπποίῖης 15 γεδοαΥσ]ες πη{οξίογοά ὮΥ απγ Ργουοποεϊγεᾶ 

ἴμοουΥ τοβροσῦίηο ἴπο οπσιπαλίγ ο ιο ογαησε]δί. ο βα73 

ὑρα]γ,---- 

“ ἜΠο ρτϊποῖρ]ο, ἐ]λαῦ εαο]ι Ἰαΐος ογαπσο]εύ πουν ἴ]πο υπ Ίθίηρς οΕ Πὶ5 Ῥγεο- 

6ΘΒΡΟΥΕ, ΙΙ] Ὀγ πο ΠΙΘΑΠΡΒ ΙΠΗΡΙΥ, α5 ΒΟΠ16 Ώαγο Παβ6ΙΙΥ αβδαπηθς, (λαῦ ης γγοιι]ᾶ 
Ῥοσοιηο ἃ ΠΊ6γθ οοργΙδῖ, εναη 1π Πο Ρραγίβ ΟΟΠΗΠΊΟΠ ο Ῥοίῃ νηΙίΘΓΒ. Ἠασμ 
οἳ ποπ νγαδ απ οτἰσίπα] απθ]ιογΙϐγ, Ῥοββοββοᾷ οἱ Ιπάσρεπάεπό ΙΠ{ΟΓΙΠΑΓΙΟΗ, 

απά τηϊσηύ ολο 15ο 16 Ἱπάσροπάσπ{]γ, οἳ οοπαρίπο 16 γη] ιο Ῥτονίοιιϐ 
αοσοιιΏίς, αοοογάῖπο {ο ἴπο ρίαὮ απᾶ οῬ]εοί οἱ Ἠΐ5 ο Ἰοτ]ς,-----Ε. 61. 



ΡΕΕΕΑΟΕ, χΙχ 

«Τ]ας [αν οἳς οοπο]Πδίοῦ5 αγο ἔ]λο 84116, 4 (1οΥ αγ. (1 γοδροςῦ 

{ο ἴλο ογἱσιπαίγ οἳ ὑιο («ναοί «.οδρε] οἳ Μαίέιον, Πιο ροϊπί 

προῦ. Ισ νο ἀπῑον 15 ια τοδρεσβίησ ἴ]ιο ογἰσπαΠίγ οἱ ἴἶα 

(.οβρο] οἳ Ματ], νο. Τ οοπβιάσι {ο ο α ἰγαπβίαίίοι οἱ ἴ]ο 

ομσίπα], πο Ῥοῦι Μαίου απά Τμα]ο ππαάο 15ο οἱ ἵηπ οογίαἰπ 

Ροχγίοης οἱ ὑιοίν (Ἀοδραῖδ. Μν ΕΒί, οἳ ἴἶο οἴ]ιοιυ Ἰαπά, 5αρ- 

Ρο865 ἐἶιαύ Ματ] εορίαά ἔἶιο (ἀο5Ρο] οὗ Μαίί]ιουν. 

Πέ 15 βοπιοπ]αῦ τοπιαγκαβ]ο ἰ]αί, αὖὐ ἴἶλο 58Π1ο {πιο ελπαῦ 1 

γορρἰγοᾷ {ο αβογο-πιοπθοπαᾶά ποτ] Τ τοοοιγοά απ΄ οἰαροταία 

α]ῖαιιο οἩ ΠΙΥ ποχ]ς ἵπ ο (σΟή{ὑπφίδε]ο («εἰο]ιγίο 4 πσαίφοῃ, Λο. 

1851, Ὁγ Ἠνοίρβον Έ]1ειδε] οἳ Μαιριγσ, Ἠμο, ν]]δί Ίο 15 ποῦ 

αἡ]5ῇοά α5 ἴο ἴ]ο 15ο οἳ ιο (ο5ρο] οἳ Μαϊίλμοιν Ὦγ Ῥύ Ἰμικο, 

Άστοςς οπ/1γο]γ Ν{] παο γη] τοσαγά {ο ἴ]ιο οσἰσίπαλέγ οἳ Φύ Ματς, 

Ἠο 5αγ», “Ύψο ποεἆ πο Ίοησαχ 56οαΓΟΙΙ {ΟΥ ἴλο Ῥρτοίογαπσο]ίππα; νο 

Ῥο55655 16 ἵηπ πο (ἄοβρεΙ οἱ Ματς: ιο ταγίαιγου Ἰο]άς ἐπ πο 

Απά {ο Ιοαγησά τεγΙ6υ/οΥ 5» ΊοησεΥ α5 α Ιγροί]ιεβῖς, Ραΐ α5 α [αοῦ. 

οἱ ἴιο ΒαΠ1ο Ψουκ 1η ο ζὤπφίκ] Πεουίσιυ (νο. κ. ρ. 976) 

πού ΟΠΙΥ αάορί5 ΠΙΥ ΥΙοΥ/5 ΟΕ ἴἶιο οπ]σῖπ οῇ ἴἶιο 5οσοιά (οβροα], Όαί 

αάάισοδ που’ απά ἐοσεηίύ ΤΕΔΣΟΗΡ ἵπ 5αρρογί οἱ ἴἶναπι, 

ΜΟΠΙ6 ΟΕ ιο οχΡγΕΡΣΙΟΠ5  πιαάο δα οἵ---δΙό] α΄ ΡΙΙσΠΟΠΙσΠα, 

απθορΜΙοΙίγ, οοπίθπηροΓαποαίΥ, ἰγαπκ]αθίοπα], απά ἰγαηκογηρίαγα] 

ΠΙΔΥ αρροαχ ροάαπί]ο απά πποοπα/Η, δα6 1η αἲ] ασ] Πα ἱγ]ος ΡΥ66ΙΡΙΟΙ 

18 {ο ϱο Ργε[ογγοά {ο Ώποα ἨΤΙΙΠσ. 1 Ἰαγο ΠΘΥΟΥ ιιδοᾷ ἴ]χοια πν]λογο 

ἃ ΑΥΠΟΠΥΊΠΟΙ5 πογά 1π «ΟΙΗΙΠΠΟΠ δα υοι]ά Ίαν αΠβγγογος (ιο 

ΡΙΥΡΟΡ6. 

κ αν Ώταασ]οι ἆαδ Ὀτοναπροίατα πού σα βας]λοΠ, 1π ἆσπι Ἐναπσε]ίατη ἉΤανοί Ῥοβίέζοιι 

ντ 65. 196Ε. Μά]6 ἀἱςς Εχ Ἰκοῖπο ἨΗγροίμοξο ΠΙΘΗΥ, βοπάθτη Εν οἶπαο Τ]μαἱρασ]ο.”---Ῥ. 1271. 





ΡΙΡΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 

ΟΝ ΤΗΕ 

ΟΠΙαΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΚ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ,, 

1ν ἴἶνο πτιάπσς οἳ ἴ]ο ογαησα]ἰδί Ίνα Ῥο0β5655 ἴ]ιο που] οἱ {οι 
Ἱπάερεπάεπί ΠείοτίαΠ5, παγαίίπσ, πηοιέ οοπσθγέ, ογοηί5 οΓ ΕΙ] 
(Ίο Ὕογο οαἴ]ιον ογαΙὔΠΘΑΣΟ5, ΟΥ οἱ π]Ιο {ου ἀαγ]γαά (αῖγ 
Κπον]εάσα Πηπιοβἰαία]γ {ποια ἔοδο ]ιο Ὑσθγο. ὙΙουνοά πΙεγοΙΥ α 
Πίεγατγ Ῥτγοάιισβίοπς, ψηλού τείαγοησθ 6ο ο ας αβδίσπεά {ο 
ἴλιοπι ὮΥ ὑπαά1ίίοη, ἴ]ο («οβρο]ς οἳ Ματ] απά «1 οᾖπ Ῥουν αἰἱ (μα 
οἸατασίοι5 οἳ απίορίῖσα] πηεπηοϊτς----ἴαί 5, ο{ ιο πιοπποΙγ5 ΟΓ ο7ο- 
Νέηθδδας, ο) ας λαο Εγοπο] Ίστπ, “ Μόπποϊγοβ ροιι 5ουγί ἃ 
Ιηδίοίτο..  ΈΤ]ιο (.οβροῖς οἳ Μαίέιεν απά 1ο αγ. ΠΙΟΥΘ ΟΥ Ίος 
τασι]ατ]γ «οπηροδεά Ἰηδίοτίες οἱ ἴ]ιο 1ο απά ἰγαπδασίοης οἱ οἱ. 
Τον; ναί οἳ Μαϊου, ποὐνψτἡδίαπάϊηπσ ἴμο οοποίδεποΒς οΓ ἴ]ιο 
παΙΤΑΠΙΟΠ, οχΗΙΡΙπσ Ιηὔογηα] ΡΤοοίς ἴλπαί 1655 απΠου ἵγας αἶδο απ 
ογοπίποςθ οἱ ΠΙΑΠΥ οἱ ἴλο οτοπίς πο] 16 τε]αίος. ΈΤ]ο (.ορροὶ 
οῇ Ίμακα, οπ. ἴλο οὐ]ιο Ἰιαιά, 15 αγογεάΙγ ἀνανηπ πρ, ΠΟΠ Ρ6γδοπα 
Πηγθβίϊσαίίοη, ΡΥ αΠ αΠἴΠΟΥ 1Π Ῥοββοβδίοη οἱ ιο οοπηπηαπΙσαΕίοΏΒ 
ΟΓ ογαψ/Ίέπθβδος αοθια]1γ οπσασαά ΙΠ ἴ]ιο (Γαηβδας[ΙΟΠΒ. 

Ἠλ/Ίιοῃ Ὑγο 6ΟΠΊΡάΤΟ ΨΙύ αὐίεπί]οπ ἀ]ογοπί αοοοιπί8 ΟΕ ὑμο 81ο 
βοτ]ος ΟΙ {αΠΡαΟΠΙΟΗΒ, «πο ΥοτΥ ἀῑδίίποίῦ ΚΙπάς οἳ ασγοσπποπύ ΥΠ] 
σοπεγα]1γ Ὄο Γοιιπά 6ο Ρτοδεηύ {Ἰαιηδε]γος----ὔλο οπο απὶδῖης ΠΟΠ ἴο 
Ι4οη/ΗΙίΥ οἳ ο ογομί5 τε]αίος, ὑ]ο οὐ]ον {ΠΟΙΑ ὑ]ιο ΙάοπόΙίγ οἱ ἴ]ιο 

απιζογ]1165 τη ο 19ο οἱ. Το ΠΥδύ πιαγ Ῥο {εγπιοά απορία] αρ16ο- 
Λ 



χχἒῑ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΠΟΝ ΟΕ ΤΗΕ  αΟΡΡΕΙ.. 

πηΘΩΐ5, ΟΥ ἴλο αστοθιησπύς οἱ Ἱπάερεπάσπύ Ὑήπθβδος-- -ἴμο Ἰαήΐογ, 
ἀοσιππθηἔατΥ ασγθαπιθηΐ5, ΟΥ {Ἴοδο ργοάπεοά ὮΥ ὕ]ιο πδο οἳ 6ο 8416 
ογΙσίπα] αιιζ]ιογ16]65. 

10 {ο]]ουνς ἤοπι θ]]ς ςἰαίοππεηί ἔ]αί ὕΠετο 64Π Ῥο πο ἀοσιπιθῃ- 
{αΥΥ ασγαεεππεπύ Ῥεύπθσεν απθορίῖσαὶ πποπιοῖτ5; Ῥαῦ Ῥεύπθει Ἰβίο- 
τ]ος--- απο ο πνογά Ἠϊδίουγ 1π. 1655 Ππι]δθᾷ 8εηςε--- Πίο τοσοτά 
ἴ]ιο 6αππο ογοηίς, Ίνα οισ]ό {ο οχρεοί ἴο ππθεῦ ΨΙῦῃ βποἩ ασγοεπιθη5; 
απ αἶδο Ῥείγαοη Πϊδίοτίες απά παοπιοίγς Ὑγϊθίεη Ρτογ1οιΒΙΥ {ο 6]ιαιχ' 
οοπΙΡοδΙ6ΙοΏ, Ῥιό ποῦ Ῥείπεεη ἔοπι απά 5αῦροφιοπύ ΠΠΘΠΙΟΙΙΒ. 

Απἰορίϊσα], ασγοειηθηῖ5, ΟΥ ἴ]ια αστοοπιοηί5 οἱ Ἱπάεροπάσηῦ ψηί- 
ἨΘ5865, τος ίγο πο οἰιοϊάαίῖοη. 1 δα, (μεγείογε, οοπύεπό πηγβο]Ε 

Ψ(] Ροϊηέίηςσ (παπι οπέ, ΨΠοη ύΠογ οσοι, ἵπ ὑμο Νοίος οἨ ὕ]ιο ἆ[- 
{ογοηῖ Φοοΐίοης οἱ ἴ]ο αππαχθεᾶ ΑΥΠΟΡΡΙΕ---οοπβΠΙΠσ ΠΙΥΡΕΙ{, 1Π. ὅ]ιο 
{ο]ογίηο Τ)ΙεκογίαίΊοη, {ο απ 1ΠΠΙΥΥ Ιπίο ἴπο παύιτο απά σα15ο5 ος 
ιο ἀοοιππσπίαιγ ΡΠΕΠΟΠΙσΠα ΝΗΙΟἨ να πιθεῦ δα Ιπ πο πτησς 
οΓ ιο ογαπσα]Ιεῦ5. ὮοσαπιοπίατΥ ΡΗΕΠΟΙΠεΕΠΑ 1ΠΔΥ νο ἁἰγιάεά 1πίο 
ἴψγο οἱα5β6ς---ΠαπΠΘΙΥ, λαο ΡΠαποίηεπα Οἱ (γαηδοτΙρίοη, απά ιο Ῥ]ο- 
ΏΟΠΙΘΏΑ οἱ (γαηβ]αδίοη, αοσογά]πο ἂ5 ἴπο ααἰΠοπὔ]ε5 πηαάο δα οἳ 
16 Τη ἴ]θ 84110 ΟΥ ἵη α ἀῑογοπί Ἰαησιασα {ΟΠ (λμαί οἱ {πε Π]δίο- 
γΙαἨς: {ο 8αγο οἰγοαπι]οσιθίοἨ, [ ἴσγπι (ποια (γαηεορίιτα] απά 

(αηκ]αζίοπα] ασγορπιεηῖῦς. Τνγαηρ]αζίοπα] ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΑ ΤΠΔΥ ασαϊπ Ὀο 
αἰνιάεά Ιπίο ἴἶιοςα ο Ἱπάερεπάσπί ο ἀεραπάαπύ ἐγαηβ]αδίοη; λα 
{ΟΥΠΊ6Υ Ο6611Υ 1η 63865 Ἠ16γς ἴπο (ΥαΠδ]αίου 16 Ισπογαπῦ οἱ, ΟΥ ΤηβΙΚ65 
ΠΟ 156 οἱ, ργονίοις {γαηδ]αίίοῃς----ἴ]λα Ἰαΐΐ6υ, ΙΠ 6.565 ΥΊ6Υ6 Ίο ἆοε». 

Το οπε ο) οἴ]λον ο{- ὑα αΌογο επιπεγα(εά Ἰαπάς οἳ ασγεεππεηό 
ΠηΔΥ αἱ] ὑ]οξο Ίνα πιθεί πἩ 1Π ἴλο (ἀοβΡε]5 Ῥο τείεγγεά. ΤΠ {]πεπη- 
8ο]γος, {1εγ αγα εχοθεάΙησΙγ 5ἰπρία; Ὀαί ποπ να πιθεί 6] ἔ]θιι 
η λα πγοτ] οἳ Ἱπάερεπάεπί ἨΙδίοταἩ5, 5αέ] α5 λαο απί]ογ5 οἱ λε 
(άοβρείβ, ἴΊιεγ Ῥεασοιπο αχίτεπιε]γ ἑοπιρ]οαίεά, απά πα οαηπού 
εχροοῦ {ο Όο αΡίε ΙπΠ 6Υ6ΙΥ 6356 {ο ἀἰδπσαϊδ] {]οπα ΠΟΠ θα0Ἠ 
οπου; {ον Ἱπάερεπάσπύ ὑγαπδ]αίους πού απ[εαπεη{]γ τεπάε ε]ιογῦ 
απά Αρ] 5οηίθπςοδ ΙΠίΟ ια βάΠΙο6 ΝΟοτάς, Ῥτοάποίησ α γαβα] 
ασγοσιποηῦ ο] 15 ποϊίμαχ ο α[εοῦ ο{ ἐγαπβοτΙρίΙοη ΠΟΥ οΓ ἆερεῃ- 
ἀεπί ἐχαηδ]αίίοη. ΟΠ {ιο οἴμεν Παπά, α Γ’4ΠΦΟΠΙΡΕΥ 1ΠΔΥ, {ΟΥ λε 

Ρχροςδο οἱ ΙΠΙΡΥΟΥΙΠσ λμο βίγΙ6, πιαο 5ο] αἱθογαίίοης οἩ ἴ]α Ίαή- 



ΝΑΤΟΠΒΕ ΟΕ ΑάΒΕΕΜΕΝΤΕ. Χχ]- 

σιασα οἱ 15 αι]ογΙγ α5 {ο σἶγο 16 ἔιο αρροεαγαποο οῇ Ιπάαρεπάσηί 
ὑαηκ]αθίοῦ. Έναν 1π {πο οαςο ο{ Ἱπάεροπάεπί πατταίίγος ο ἴμο 
βαπ1ο ογαπί5, 5λονέ γουρα] ασγοσπιοΏ!ίς5΄ ὀεσβδΙΟΠΑΙΙΥ οσοι. 165, 
Ἰιοσγον, αγο οχοορίίοπαἱ 63565, πού 5ι{Ποϊοηί]γ Εγοφιιοπύ {ο Ῥτγογεπί 
π8 Τοπι αβοθγίαϊπῖησ γη] οοπΠάεπσο ύλμο οοπά1έίοης οἳ ασγοσπιθπύ 
ν]ο] φαὐφίςί Ῥοέγγοσπ οποἩ οἱ ἴ]ιο (1 οβρείς. 

Έ]ϊοδο οοπά1θίους ἀπΙον ἵπ μα ἀ[οτοπυ (οβροίδ. ΈΤ]ας, Ίο 
νο 6ΟΠΊΡαΥΘ ἴἶιο ραγα]]οὶ Ρα5βασο5 Ῥοσυ]ίαν {ο 1α]κο απά Ναἰζμουν, 
πο Απά ἴο ασγοοπιθηί, σοΠοτα]ΙΥ βροα](πα, 6ο Ῥο ὑγαπδοτρίιγα! ; 
ἵπ ἔἶιοδο Ῥασπ]ίαγ {ο μπα απ Ματίς ιο αστοσιηοηῦ 15 ὑμαί οἳ 
Ἱπάεροπάσπί ἐγαπβ]αξίοης Ιπ ἔ]οδο ροου]ίαχ {ο Μαὐί]ιοιν απά Ματς, 
ἴ]ιο ασγοσπιοηί 15 ραγί]γ (]λαί οξ Ιπάερεπάεπί (αΠ5ΙαΡΙΟΠ, απά ρατί]γ 

ο{ ἀαροπάσπί (γαπδ]αθίοη γγ]ςέ 1π ἴ]ναο 68565 Ἠ]ιογο ο) ομη πανγαίοΒ 
λιο 8.116 εγοηί5 α5 ἴ]ο οὐ]μον εγαπσο]15ί5, ο ασΓοσπιθη/5 αἲο απίορ- 
σα], οἳ ἴΠοδθ οἱ απ Ιπάορεπάσπύ ΨΙέηθΡ5. 

Έ]ιοςςο νγα]]-πιαν]κοά ἀῑδιιποίίοις ἵπ Όλα παίαγο οἵ (πο ασιγοσιποπῦς 
Ῥοαίποσι [ο ΥΤΙΓ6Υ5, οαπ πθίθμοαν ο αοοϊἀσηία], ΠΟΥ αδοτιθεά {ο 

0Π6 σοηογα] οαπ1βο:. ἴ]ογο πηπςδύ Ἠαγο Ῥεοπ 5ροσία]. 811505 ΥΙΟ 
Ργούιισσά ἔλναιη. ΤΕ νο ἨΙδΙ {ο αδοσγίαϊπ Ὑ]λαί Ὑογο ἴλο 681865 
ἵπ απθδέίοή, Ίνα Πχαδέ, ΙΠ {πο Πγδί Ῥ]ασαο, οΡδογγο ΙΓ ο.1ο, αηά 

γοροτέ γη] αοογασγ, αἰ] ἴ]ο [αοῦ προ Ὑλίο] οῦ ΥΘᾶΡΟΠΙΠσ 18 
[οππάςά.  Ίλο ππαγ, Ἰπάεεά, Ιεπά ρἱαιδιρΙΠϐΥ ἴο α Πγρούμονίς 
πο]. ἶδ οπ]γ ῬατθίαΙγ πας, ὮΥ εε]οσθῖπσ 86] ῬΠοΠοπιοπα 8 
απο οα]οπ]αίοά {ο βαρρονέ 16, απά Ῥραδδῖπσ ΟΥ6Υ Ιπ ηθησο, ΟΥ 
αχρ]αϊηίηπσ ΑαΥ, 5ΠΏΟἩ ἂδ απο αἆνογο {ο 6. Τ]ας Ἐομίογη, 
οὐβουγίησ {ιο ΡΙ6ποπσπα οἱ ἐγαηδ]αδίοη ΤΠ ο ὙπΙησ5 ο{ ἴἶιο ογαη- 
σο]ϊκί5, αὐίγναίος α]] εἶο ασγοσπιοπί5 {ο α 5δαρροβεά ΑγαπηαΙο ΟΥ 
Πεῦνονν Ρτοεγαπσο]ίαπα; Ἠασ, οὐβονίησ ἴΠοδο οἱ (ΓαΠβοΥΙΡΙΙΟΠ, 
ΒΙΡΡοβος ἐ]ιαί οασἩ βιιοσοοςῖπσ ογαπσο]δῦ π]αᾷο πδο οἳ ἴλο ΨΥΙησ8 
ο ἔοβο π]ιο Ῥγοσοάεά Ἰ1π.  Ἠοῦ]ι (Ἰιεοτίθ 1ο {ο α ογίαΙη 
οχίοπέ πο; απά 16 15 οΡΙΥ σον, Ιοᾷ αἵγαΥ ὮΥ ἴ]α Ίογο ο σεπογα]- 
Ιβα6ἱοΏ, ἴ]ιογ Ἰανο αἰθοιπρίεά {ο τοάπσο ἴο πποδύ Ιποοηδὶδίοηῦ Ρ]ο- 
ΏΟΠΙΘΠΑ ΙΠ6Υ 9ης σοησΓα] ]α3γ, ένα (]χεῖχ τοαδοπῖησ [αἱ]. Ῥομ]οῖαυ- 
πασ]ιου, βροαΚκίπσ οἳ ἴ]ιο (αοτίος ο{ ἨΗιασ απά ΕΙελ]ουη, δαγ5 1]γ 
οποισ]ι, ἐἶναῦ “ ἔπογ οοπιαξ οσο] οὔμοΥ ψέ]ι στοαέ παπα] βα6ςοββ.” 
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Ἠο πηϊσ]έ Ίπαγο καί, πΙθῃ ο πα] ἐγα(ῃ, ὑλαῦ 6αοἩ ἀθίοπάς 5 ού 
ΌιοοιΥ Ι(]ι εσσοβς. Τ16γ ατα ἴο Κπὶσ]ί5 ο {ο σο]ά απά β]γον 
α]ι]ο]ά: οαο]ι {αίζος α οπο-ρΙάεά γΙεύΥ οἱ ο αποδύῖοῦ, απά οκλαιςύ5 
18 ΙπσεπιΙϐγ 1η ἀε[οπάϊης 16. 

1η αγγαπσίηο {1ο ραγα]]ε] ραβδασος, Ι Ἠατο πού αὐίεπιρίθά οπτοη- 
ο]οσίσα] οάεν. 1 ἆο πού Ῥε]ίογο ἰλμαί 16 15 Ῥοβδίρ]ο {ο οοηδίγιοῦ α 
γοσπ]ατ]γ οἸγοπο]οσίσα] αΙΠΟΠΥ ; αὖ αἰ] ογεηίς, 1 Ἰαγο ποῦ ππαᾷο 
Όνα αἰθοππρύ. 1 Ἰανο σίγοη ἔα γ]οἰα οἱ ἴλο (οβρε] οἳ Ματ Ιη 
105 οΨΏ ΟΥ46Υ, ποῦ ΓΠΟΠΙ αΠΥ ΡγείείοποῬ οἱ θα οτἀςτ, Ὀπί Ῥοσσδα 
ύ]ιο σγοαίον Ρογὔῖοι οἱ ἴια Ῥατα]]ε]ίδης πιαΥ Ῥο γο[ογγοὰ {ο Ματς, 
απᾶ Ώεσααδο 1. σοηβΙάοΥ (]αί 16 15 ἵπ απ. οβροσίῖα] ΠΙΠΠ6ΘΥ Τη πο 60Π- 
ηοοίίοη οἱ (]]5 (ἀ4ο8Ρ61] πΙθἩ ιο οἴ]ιοις ὑ]ιαί ἴ]ιο Ἰκαγ οἱ {πο πιγδίευγ 
ΟΓ ἐ]ιαῖχ οοηπεο(ίοη 15 {ο Ῥο {οαπά. 1 Ἰαγο ἀῑνιάεὰ 16 ΙΠῦο βοςὔΙοηΡ, 
αγαπσίησ ἔλο οογγοβροπάἶησ ρᾶδβᾶσας ἵη ΜαίίΠαυ απά ]μκο οἩ 
εαζἩ βἰά6; Ἡ6γαν, ΠΟΊΥΘΥΟΥ, ΙΠΥαγθΠσ {ο ογάδι ΟΓ απΥ οἱ ἴλο οΥαη- 
σε]ὶί ἵπ ογάθι {ο ππακο ἴ]ο ασγοσπιοηῦ πΊογο δήαΠς, Ὀαῦ ]οαγίης 
γασαπύ 8Ρας685, ΝΙύΠ τε[ογ6εηςΘΒ {9 ἴ]α εογγεαΒΡοΠΕΙΠς Ῥαβδασος 1Π {1ο 
οὔμον (οβρεῖς. 1 Ἰαγο, ἵπ ἐς πορροοί, ἀαγιαίοά Εγοπα λε Ῥγασίϊοο 
οἳ ΑτοηΙΦΠΟΡ Νανσοπιαο, ΜΥ (ἀγαδγνα]!Ι, απἆ οὐμοι Παγπιοπ]δῦς; Ὀτῦ 

ἴλιοδο ΙΠΥΟΥΡΙΟΗΦ 89 ῬΠΕΠΟΠΙΘΠΕ π/]ΙοἩ 1ηδύ Ῥο ἹΚερύ 1η γΙου----{οἵ 
16 ν] Ῥο {ουπά ια {16Υ (τον πο Ἱποοηδιάσταρ]ε ΙσΠύ οἩ ια 
ογᾷοι οἱ ένο (ἀοβΡρεῖ. Έακα, {ο Ἱηδίαπος, ἴλο αοσοππίς ο {μα 

Ῥοπιρίαδίοι 1π ὑλλο ἸΝάσγποςς, σίνει ἵῃ Μαὐί]λ6υν αι Ίµακε (8εο. 
ΠΠ. ρ. 226), Ὑ]θγο ἴ]ιο ἀΤεγεποο 1η {πο ογάεν σαηπού Ὀ6 αοοοαπθεά 
{οΥ, οχεορύ οἩπ ἴμαο δαρροβίθοη ἰμαῦ δύ Ίωμικο πτοίο Ἰ]α5.---266 
ηοίθ, Ρ. 902. 

1η ἴ]οφδο ρατύ5 οἱ ὑλο βγπορδίς ΠΙΟ οοπίαϊπ ο (οβρα] ος 
Ματ]ς γνο Ίαγο οΥοΥΥ «35ο Ἡ]λΓς αἱ] ἐ]ιο (τες (οδρεῖς οοἰποῖᾶο, α8 
γ/ο]] α5 οΥοΥΥ 6359 ΝΟΥΟ ἔ]ιογο αγο οογγθδροπάἴπο Ῥαδδᾶσος ἵη Ματ]ς 
απά Μαἰζῃουν, απά ἵἨ Ματίς απά Πωα]ο; ἔ]ιο οΠ]γ οὔ]ιου οαδο5 ΥΠ] 6] 
σ8Ώ. ο6οΙΙΥ αγο μοδο Ῥούπεεν Μαίύμανν απά 1μα]κο. Ἔ]οςο 1 Ίιαγο 
ΙΥ6Π 1Π α 5οραγαίο 5ογ1ε5 ΟΕ βοοΒΙοΏΒ, ΙΠ {1ο ονάου οἱ 1μ]κο, 

1η ονάοῦ ὑαῦ ΠΙΥ τοβδοπίης 1ΠΑΥ Ῥ6 ΠΠΟΥΘ οἶθα]γ απἀσγείοος, Ι 
αα]1, Τη ιο Βπδί Ῥ]ασς, δἰαΐο ΥοΥΥ ΑΠοΥΜ]Υ ἴἶιο οοπο]αδίοις ἸΥ]ΙοἩ 
Ί Ἰαγο Όουι ]οά {ο, {Τοπ έλα εγἰάσποο {αγηϊφ]ιοά Ὦγ ἔἶιο ντίθίπσς οί 
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νο ογαησα]]δί5, απἆ οἴπαν αποϊοπί ΥΥΙί6Υ5, γοδροσίίπσ {ιο ογσίη 
απά οοππαοίίοη οἱ ἴ]ο (οδροί. Τ]αγ αγο α5 Γο]]ουν :---- 

156. εγογα] οἳ ἶο αροδί]ο». Ιπο]αάίπσ ΝΤαζθμουν, ἱον, απ ) οἶη, 

οοπηπηϊ(έοᾷ {ο Ὑγίθίπσ αοοοππίς ΟΕ ιο (γαηδασίΙοΠς οἳ οτι’ 1ογά απά 
5 ἀἰδαιρ]ας ἵπ ἴ]ιο ἱαησιασο 5ροΚκοι ὮΥ {οπη, {. ο., 3γτο-ολα]άαῖς 
ος Αταπιαῖο, ΚΠΟΥΠ Ιπ ἴμο Ναι Γοβδίαπιοπύ απά ἴ]ιο που]κ5 οΓ (ιο 

Ἐαΐ]ιετς α5 Ἠεβτουν. 
24. Ίο ἔ]ιο αροδί]ο5 πογο ἀπίγαη Ὦγ Ρογβοσιιθίοῃ Ποπ «πάσα, 

α Ἠϊδίουγ οἱ ιο {ο οἱ οι. Πονά Ίνα ἆτανπ πρ Ποπ ἴμο οτίσίηαἱ 
ΤΠΘΠΙΟΙΥ5, ἵπ Ἠοβγονν απά ἵπ (Ἀτοε]ς Ὦγ ἴἶνο αροδί]ο Μαἴί]ου, {ου 
ια τι5δο ο{ {ο «| οπ]ςδ]ι οοηγογίς----ἴΠο (πτοε]ς Ὀοαῖπς ἴ]ο 8411 5 ἴ]ιο 
(4 ο5ρε] αοοογάἶπσ {ο Μαΐί]ονν. 

9. έ Τωα]κο ἆτειν πρ, {ου ἴλο πο ο Τ]ιεορ]ί]α5, α΄ πού {ο οἳ 
οι. Του, Γουπάθά απροῃ ἔἶιο απιθ]ογΙέγ οἩ ογαυΙίποβδος απά πΙΙΠΙ- 
{ου5 οΓ ιο Ἰλ/ ογά----Ιπο]ιάϊπσ πο ἨΗεὔγενν πλοπιοίγ ο Τοἴου, απά ἴ]ιο 
«γοεκ (ἀο5ρεΙ οἳ Μαἰί]ουν. 

4{1. Αἴίοι Ῥοΐαι ἁἆθαίλ, ο; ἀερατίατο ΠΟΠΙ ΤΟΠΙ6 (ἔξοδον), 9ῦ 
Ματ]ς ἐγαηβ]αίοά ἔἶιο πιοπιοῖ, Ὑθίεη ὮΥ Γοίοχ, Ιπίο (τοςίς. 

δει. 1 οἶτπ, αἲ α 561] Ἰαΐου ρογῖοᾶ, σοπιροδεᾶ Πὶ5 (4ο5ρο] Γοῦι 15 
οση ογϊσίπα] πιοπιοῖγς, οπές τη] ἐλαῦ σας αἰτοαάγ πανταίοά Ὦγ 
ἴ]ιο οἴμοι ογαπσε]Ι5ί5, {ΟΥ ΥΘΑΡΟΠ5 αβδίσηθᾶ ΡΥ Ιήπωδο][----(αχί. 25.) 

ὮΥγ αἀορίίηπσ (ίς (Ίιαοιγ οἳ ἴμο οπἰσίη οἱ ἴιο (1 οβροῖς, πο «8Π 
θαβΙΥ οχρ]αίη ἔλο ῬΙεποπιοπα ἵπ πθβίοηῃ. 1 ἆο πο, Ἰοψογοι, 
Ριοροιηά 1έ α5 α Ρτοβαῦ]ο οοπ]οσίατο, οα]οι]αίες {ο αογά απ οχρ]α- 
πα (ΙΟἨ, Ῥαέ ταδε Τ 5λα]] Ὄο αΌ]α {ο βαρίαπΙαίο οΥΟΤΥ ρατί οἱ 16 ΡΥ 

αάααιιαίο Ρτοοί, 
Αβδιπηίησ 16 {ο Ὄο οραυ]ε]ιοά, νο οιισ]ό ο οχροοῦ ἐ]αί ἴἶιο 

ῬΙι6ποπιθια οἱ ασγοσπιοπέ πΨγοι]ά Ῥο οχασί]γ π]ιαῦ Ίο Ππά ἔ]οπι {ο 
μο.. δὲ 1 οἶνπ πτγῖηςσ οπ(ἱγο]γ τοπ Ἠ5 ΟΥΏ οΏβοιγαίΙοη, απά β0- 
βο(ιιοη/{1γ {ο {ἶιο οἴ]ιου ογαησο]5ίΒ, ἴ]οτο «απ Ὄο πο ἀοοππιεπίανΥ 
ασγθοπηοπί Ῥδένψοση Ἠῖς γέίησς απά ἐ]αίν. 16η, (]νογοίογο, ηο 

ηαγγαίο5 {ιο 8αΠΠΟ 6ΥοΠί5, ἴ]ιο ασγοσπιοπ{ς ΠΜ] ἔ]ιο οἴ]ιο οΥαΏσθ- 
Ιδίς οπσ]ιέ {ο Ῥο Ἱπάοροπάσπί, ψ]ίο]ι 15 Ργοςῖδα]γΥ Να νο Ἠπά 
(οι {ο Ἓο. Ίμακο Ψγίπσ 5αΏςοφποπί]γ {ο Μαίζ]ον αιιά Εείοι, 
απά ἆτανίησ τρ Πῖς σοερο] ΕΙΟΠΙ ἴἶιο αοοοιιηῦς ο ογοψ/ίποβθος απά 
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πηΙΠδίογς οἱ ἴἶιο μονά, παίαγα]]γ πιαἆο ας οἱ ἐ]λαιγ πτίίησς; Ῥαῦ 

35, αοοογάϊπο 6ο ιο αΏογο βὐαεπιοπί, ΝΓαὐογγ”ς .οβρα] οχἰδζοἆ 1π 
(τοσῖς, απά Τοΐοι”5 πηθπιοί; Ύαδ ποῦ γοῦ ἐγαπβ]αῦεά, 115 οοΏἹιθοΒίοἩ 

γη] Μαἰζ]ουν εου]ά Ὦο (γαηδοπρέιγα], απ πΙθ Ματίς, ὕμο 4η8- 
Ἰαΐου οἱ Ῥοίου, ἐαηρ]αθίοπα]. ΊΧΝοΥ, ἴιο αργοσπιοηίς Ῥεύπεεη 1]κο 

απά ἴ]ο πο Ῥοσοάίπσ εγαησα]ςίς απο οχασί]γ σ]αῦ (5 Υίου οἳ 

Ειαῖγ ογἱσῖη πγοι]ά ]οαᾷ 5 {ο οχροού. 
Μαίέμονν, ἵπ ἀναπίπσ αρ Ιίς (γοσ]ς σοβρο], πιαᾶο τ15ο ο Εοίοι”» 

ΠΟΙΟΙ, α{τογγαγάς γαηκ]αθοά ϱΥ Ματ---Ἠαποο λα αστοσιηοηί Ῥο- 
ἴποσι Μαζμοιν απά Μαν] ἵ5 ἰγαπβ]αδίοπα], πἩ 05 οχοερίΙοῦ, 
Όναί Ματ]ς, ἵπ ὑγαηρ]αθίησ {Πο ογἰρίπα] πιοπποῖν οἱ ού Τοίΐου, παῖι- 

γα]]γ πηαᾶο ππποἩ τἼδο ο ο Ῥτονίοις ἰγαπ]αίίοι οἱ Μαἴζ]ουν, 1Π 
ἴμοξο Ῥονίίοις οἳ Μαἰθμεπ)ς (.οβρο] π]]ο] Ἰο ]αά (ακοη, π]θλοιί 
αἱθογαῦίοη, {ΤΟΠ ἴ]ιο οπ]σίπα]; Ἰαπσς Ὑαο 5]ιοι]ά Ἰατο, Ιπ ἴ]ιο ασγοο- 

πηθηίς Ῥούπεει {Παπι, ὕλο ΡΠοποπιοπα οἱ ἀερεπάεπύ α5 πα] αξ οἳ 
Ἱπάοροπάσηπύ (γαηδ]αζίοη. Ἀον, ύμαγο 15 πππσ] γειραὶ ασγοσπιοηύ 
Ῥούποση Μαίθ]ουν απά Ματίς, ατἰδίιπσ, 1 Ἠαγο πο ἆοιβθί, Ποια 5 

ο81156. 
Έ]μοεο Ρ]αποιποπα αγ, ἵπ Γαοῦ, ἴπο Ῥ]αποπ]οπα ο Πἰδοτίσαἱ 

οοπύεπιρογαηθ]ζγ: ύΠαγ οσο Ιπ αἰ] ἴγιο οοπῦεπΙιρογαπθοϊδ αοοοιπῦς 
οΕ ογαη{Β, ποτ ἴ]πα ασίοῦς 6ροα]ς α ἀπ]ετοπί Ιαησιασο {Τοπι λαῦ οΕ 
ιο ΠΙδύογίαΠΒ. Ύλο πιοού νη(] ]λαπι οΥοτγ ἆαγ οἳ οι} πο. Οτ- 
ὥσαιὶ ταδεατε] 15 Π6ΥεΥ αρρ]εᾷ {ο Ἠ]ιαῦ 15 απῖγαγδα]]γ Κποντη; Ὀαύ 
1 νο 5αϱ]εοῦ ύ]ιο πιοδύ οοπίδΠΙΡοΓαΠΘΟ5 οἳ αἲ] Πδίοτίσα] πατταί]νος, 
ΏΒΙΩΘΙΥ, ἴΠοδο σἶταη ἵῃ ιο ΠΟΥΒΡΑΡΕΙ5 οἱ έλα ἆαγ, ἰο ιο 8α1πο 
ο]]σα]. Ῥγουθδς {ο π]]οὮ Γ απη 5α0]ασθίηο ο (ἄοδραῖς, ο σαππού 
Γα1] {ο πιθεύ γηθ] (παπα αἲ]. Τιαῦ α5 «αρροβο {ο 8οσοπο ο{ {μα ογεπίς 
ο ο 1π Ἰγαποο. ΎΝο Ηπά, ἵη ὑμο ἀεγεπύ πιοηῖησ Ῥαροις, Ιπάθ- 
Ροπάαπίύ (ΓαΠδ]αὐΙοης ΟΕ ιο ΕΥοποἩ αοοοαπός; Ίο βπά αἰδο αοσοπη{5 
ὑγαηρπηϊσίοά {ο οας] οἱ ιο παψδραΡρετς ὮΥ ὑμαῖν ΟΥΏ ϱΟΙΥΘΡΡΟΙ- 
ἀθηίς-----. 6., Ἱπάσροπάσπύ απἰορίίσα] ἀθίαι]ς; απά ἵπ ἴλο ογοπίηο 
ΡαΡοΙ5 Ὑο Ηπά αεθοιπί5 οΓ ἐ]ιο 6αππο ογοπί5 ο[ίοη αργθεῖης γογραθίπι 
0 6Ἠοβο ἵπ ο πιογηίηρ ῬαΡαις, οΥ ο ΡΙαΠοπσπα οἱ ἐγαηςογίρ- 
οι. Τὸ 15 αἰπιοδί βπρογῄποις {ο σἶγνο οχαπηρ]ες οἱ γΊιαί 6ΥΟΥΥ 
ΠΘΥΑΡΔΡΟΥ τοαἆσν ππαδύ που {ο Ὄο ιο σ.5ο. 1 μα], Ἰούσγου, 
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ίαΚκο α5 αη οχαπιρ]ο γγαῦ 1 Ππά ἵπ ο ΠοΨΒΡαΡΟΙ5 οῇ έλα ἆαγ ἵπ 
Ισ Τ απι αὖ Ργοδοπύ Ἠγίθίης, (αππατΥ 24, 1853). Ἔπαγ οοη- 
{αϊη ἴ]αο βΡαεοἩ οἱ ἴπο Ἐπιρογο" οἱ ἴμο Ἐτοπε], απποιποίησ Ἰιῖς 
Ἰηθεπάσά πιατίασο. 
ΡαΡοί5, 16 Ῥεσίης αν [ο]]ους:---- 

ΤΤΜΕΡ. 

{1 γιε]ᾶ {ο ιο γν]ςἩ 5ο ο[ζοι παπα {οδέοᾶ 
ὮΥ ἴλπο οοιπΏ{τγ, Ὦγ οοπαῖπς {ο αΠΠΟΠΟΘ 

{ο γοι ΤΑΥ ππαγτίαρο, 

ή Τ]ο αἱΠαποο ννμ]σ]ι Τ οοπίτας 15 ποῦ 
Ἰπ αοοοτγᾷ νη(] ιο ἐγαᾶΙβοπς ος 

αποϊθοη{ Ῥο]Ιογ; {πογοῖη 15 158 
πἀναηίασο. Ἐπαπσο, Ὦγ 165 βιοςθββῖνο 
τθνο]α{ΙοΠ5, Ἠαδ ονεν αὐταρί]γ 

5οραγαίαά Γγοτη ἴμο τοςύ οΕ 

Ἐπχορο. Ἐνοχγ γγῖδο ϱονογππιοηῦ 

ουρ]Ώῦ {ο {1Υ {ο τηα]ο 16 το-θΠίου 

1η ἴ]ιο Ῥα]ο οἱ ἴ]ο οἷά πποπατςΒ]Θ8. 
Ῥαἡ μῖ5 τοςα]6 συν] Ὄο ππογο 5ΙΥΘΙΥ 

αὐίαῖηοα Ὦγ α πιοτο βἰταϊρ]ἑ{ξογννανά 

απᾶ {ταπ]ς ΡοΠΙογ---ΏΥ 1ογα]ίγ 

1π οοπάιιοῦ απ ὮΥ τογα] 

αἱ]απσθς, νυπΙο]ι ογθαίθ α {α]5ο 

εοσιτ{{γ, απᾶ οξίου βρε ζαίο 
ΓαΙ]Υ Ιηογοςίς Γοχ (λοξο οἱ 11ο παδίοη,” ὅο. 

Τη ἴἶιο Τἴπιος απά Ἰ{ουπίπη ΠΠεγαίά, τπουπῖησ 

Μοπνικνα ΠΕΠΑΙΟ, 

{1 γιο]ά {ο ἴ]ιο γη] 5ο οξί6ι πιαπ] ορίοά 

Ὦγ Οπής οοιιπίτγ, Ὦγ οοπαῖπᾳ {ο αΠΠΟΠςΘ 

{ο γοι πΙΥ ππαγτίαρο. 

4 Ἔμο απῖοη νμ]ο] 1 οοπίταοῦ 15 ποῦ 
1π αοσοοτᾶᾷ νηδ] ἴλμο ἐγαάΙΙοπς οΕ 

οἷά ρο]ογ; μαῦ 15 10β 

αἀναπίαρο, Ἐταπσο, ὮΥ 158 βαοοθξβῖνο 
ΥΟΥΟΙΙΦΙΟΠΕ, Ἠας5 αἱ αΥ5 τοιβΏΙγ 

βοραταίοά Ἰαυβα]{ Γνοπα πο τοςῦ ΟΕ 
Ἔπτορο. Ἰνοαυγ βοηβῖρ]ο ϱονογηπηθη 6 

οας]6 {ο βοο]ς {ο τηαΚο Ἠθγ το-θη{θυ 

Ιπ{ο {πο ταπ]ς οῇ {πο οἷᾶ πποπαγςΠΙΘΒ. 
Ῥαἱ πάς τοδι]{ νγ]] ο πιοτο ΒΙΥΘΙΥ 

αἰίαϊποά Ὦ} α ππογο βταΙρ]ὔ{Γογγγαχᾶ 

απᾶά οπηᾶ]ᾶ ῬοΠςγ, απἆ Ὦγ σοοᾶ {α10Β 

1Π α]] (ταπβαςίΙοἩ5, ματ ὮΥ τογα] 

α]Παπσος, γΥΠΙο] οχοαίο {α]5ο 

εοοτΙϐγ, απά {ο πθΏΘΙΥ ϱαρβΙ δια 

{απηΙ]γ {ογ παὔίοπα] Ιπύςγοβί,” ἅς, 

Ἔ]α βαπ1ο Ραςδασθς 1Π ἴ]ο {υοσσγᾶ, απ ογοπἶησ ῬαΡοΥ, ΟΕ ἴ]ιο βαπηο 
ἀαίθ, αγο πογά {ου πογᾶ ο 84Π1ο α5 ἴ]ιοβο 1Π ἴ]ιο Ίπιο. ο 

Ἠαγο Ί1ογα ἴμο ΡΙΕΠΟΠΙΕΠΩΑ Οἱ (γαηδογίρθίοη απά (γαηδ]αθίοη πο, 

{παη, απ ἀοιρέ Οιαῦ ἴ]χογο Ίαδ Ῥδεῃ α ΨγΙθίοη οτγ]σίηα], ἵπ α ἀπ]οι- 
οηίέ Ἰαησιασο, [ο αοσοππύ {οΥ λαο ρατοι]αγ ερεοῖες οἱ ασγοαπιοπύ 
πν]ο]ι βαβῖςί5 Ῥεύνγαεη πο (πο πιογηῖησ ΡαβοΥΒ, ΟΥ (]λαῦ ὕλο 6γεή- 
Ίησ Ῥαβοαγ Ἰα5 σορ]οά {οΠ1 ἴ]ιο ΤἼπιος ό 

1,οῦ 5 που βε]οοί ἴμτοο Ιπάοροπάσπίύ οοΠίΘΠΙΡΟΤΑΥΥ Πδίογίαης, 
τοοογάίηπσ ογαη{ς {0 νο {αγ 5ίαπά 1Π ΠθατΙΥ ἴ]ιο βαπΠο Το]α{ΙΟΠ 
πηΙέ χοβροοῦ {ο πιο απά Ἰαησιαρο, 5 ἴ]λο εγαησε]Ιςί ἀῑά ἴο (ιο 
ογοπί5 τοσογάσά Ὦγ (ποπ. 

αἱ Αγοβιζα]ά Αδοη, 1π Ἠ15 ἨΙδίογ οἳ ιο Εγοπο] Ἠοεγο]αίίοη, 
το]αίος ἴλο ογοπίς οἱ ἴἶιο Ροπίηδα]ατ οαπηραϊση» αὐ αΌοιῦ (Πο βαπηθ 
ἀἰβίαποο οἱ πιο αξ Ῥύ Ίμικο ἀῑά ἴἶιοδο τοσογάθᾷ Ιπ ΠΒ (ἀοβΡεΙ. 



χχνηὶ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙΑΡ. 

Τ]ογο ἵς αποί]ον Ἐπο]ίη Πδοίπη οἱ ἴλο Βραπίδῃ οαπηραίσηΒ 

(ἄαπογα] Ναρίαι), Νο, Ἰκο Θέ Μαϊου, το]αῦο5 ἸηςίογΙσαΙἰγ α 

φογίος οἱ ογοπί5 ρανί]γ οι Ίΐ5 οὗ οὐπογγαίίοη, Ραγί]γ Ποια ὕ]λαύ 

οἱ οἴ]ιου οὔ]οσις Ἡ]ιο Ίογο οησασαά ἵπ ἴθια; απά λετο ἶ5 α τά 

Επο]ίε]ι γγου]ς, οη/ϊ(]οά {οπιούγς οἱ ἐλο αν πι ραπ, ὃν ἠ{αγε]λιαί 

Φισο]οί. Τ]ής ἱ οχαςΕ]γ π]αῦ 1 5αρροςε ἴ]λο βοοοπά οβρο! {ο Ῥα; 

ιο ἑααπβ]αδίοι ο{ απ αιιθορθῖσα] πηοπιοίτ, Ψ{έθεη ὮΥ οΠ6 ΡοΙ5οπα]1γ 

οπσασες ἵπ επο (γαηβασβίοῦς. Τη 0λίς ]αδέ ποτ] λογο 15 πο Ιπά16ς- 

ἄοι οἶί]ιοι οἩ ἔἶιο δες, ου 1η ια που]ς 105ο]{, ὑλαί 16 ἶ5 α. ὑγαπδία- 

ἄοπ, πθϊμον ἆοοῦ ἔἶιο αππί]ον 6Υοί πιοπδίοη ΙήΠιδα]{ ἵπ ο Πγ5ύ 

ΡογβοἩ ; Τοξ, ούομ ἱπάαρεπάσηί]γ οἱ ἔ]ο Εἶέ]ο, α οαγο[ αἱ 6ΟΠΙΡΩΤΙΡΟΠ 

οἳ 16 δι ΑΙΙκομ)5 Η Ι5ίουΥ πγου]ά Ργογο---15ΐ, ελαί 16 γγας ἐγαηρ]αίεά 

{πι 4η ογἰσίπα| πιοπιοίγ {η α {ογεῖση Ἰαησιασα; 24, (λα 16 γα» (ια 
Ρτοάποίίοπ οἱ 4η ογαυίηθδς; 94, ἐ]αί ο οπἱσίπα] απλο γ/α5 πο 
οὔ]ει έἶνατ Μαγ]ια] Φιο]ιοί. Τη Ίο ΠΊαΠΠΟΥ, ἃ 6ΟΠΩΡΑΓΙδΟΙ οἱ ἔἶια 
ο] οἳ ΑΙίδοη απά Ναρίον Ῥγογος ὑλαῖ, Ρείοτο Α]δοι υτοίς, 
Ναρίοι”ς Ηδίουγ οχἰδίοᾶ ἵπ Επο[Ιδη, απᾶ πας ΚποΥΠ απά πηαάο δα 
οἱ Ργ Α]ίποη α5 οπο οἳ ἐ]ο απἰ]ογ]ίο5 αἰ]αάεά {ο η Π]5 ργοίασο ; 
απά Ἰαδί]γ, 1 νο οοππρατο Ναρίεν νΙ ΘαοΠεί, 16 ὉΠ]] Ῥο εγ]άσπύ 
Όιαῦ ιο αξ Ὑα]Ι αξ ΑΙδοη δεά πο ποτ οἳ λα Ἰαίου α5 4Ώ 
αι{πογ1(Υ. 

Ῥείονο Ῥιουσθᾶϊηςσ ΝΙΙἩ Ί]ιο ργοοίς ὮΥ πἩΙοἩ ἔ]λοδο ΡτοροβίδΙοΠΒ 
64η. Ῥο οξίαρ]1δ]ιες, Ι νοιι]ά οΏβδογγο ἰ]ιαί 16 15 ππιιοὮ πιογο ἀ[ιοι]6 

{ο 1ηαΚο οπύ ο οοηππθοδίοη ο πιοάετη απὔῃοις μα 16 15 οἱ ἴ]α 
εγαησε]]θί5; Ὀεοαιιδθ, ΙΠ 6 {ΟΓΠΠΕΥ 9856, α Τοσαγά {ο ΠύεγανΥ τεριι- 

ἰαϊοη ὑεπάς {ο Ῥγεγοπί γοιραἰ αἆ]εγεπορ {ο πα αιθ]ογ]δ65, οχοερύ 
ππάετ ρατσυ]αγ οἰγοιπιδίαποςς----Ριιό ο ἀεδῖτο {ου Πέογανγ ἀῑδύϊης- 
εου {ογπιοἆ πο Ῥαγῦ ο έλα πποίῖγες σοι αοἰπαίεᾷ ἴ]ιο ογαπρο[εί5. 
Ἴ]ϊογ πογατ 5οταρ]οά {ο ἐγαηδοπρο ΟΥ {ο ἰγαηδίαίο Πέογα]]γ, οΥ {ο 
πηα]κο 115 οἳ Ργογίοις (ΤαἨβ]αδίο5 γιο 16 θἱθεᾷ ὑΠαῖγ ῥρΙ1ροβθ. 

1 ΠΟΥ Ῥγοεθθά {0 8/Ίού’, Ὀ) α οοΠηρΡΗΤΙΘΟΠ ΟΕ Ραγα]]ο]ὶ ραβδασο», 
ὑλαῦ ΘποΠμοίς Μοαπιοῖγς Ίγαδ πιαζα δα οἱ Ὁγ Αδοι, απἀ ἴ]ιαί 16 
πημδύ Ἠαγο οχ]δίοἆ 1π αποίῃοΓ Ιαησιασο γ/]λθη Ἱς αδοᾶ 16. 



ῬΑΒΑΙΤΙΕΙΙΡΜΡ ΤΝ ΜΟΡΕΗΝ ΗΙΡΤΟΗΙΑΝΡ. 

ΒύΟΒΕΤ, νο]. 1. Ρ. 214. 

“Οπ ἔλο 92δἱ1 οἳ ΟεἴοΡβον, Ν[ανε]μα] Ἅας- 

ἀοπα]ά 

Ὅυχοίθ {ο Ἠϊτη:---- 

««ηἩο (ονοιτπου οἳ Βατορίοπα Ἰαδ αἩπ- 

ποιποθά {ο πο ιο αρρτοασλίηπρ ἀορατίατο 

οἱ α 6ΟΠΥΟΥ Ποπ Ῥογρίσπαν 
Ῥαίνγοση ιο 24 απᾶ ἴλο 4{Ἡ οἳ Νονοιήβου, 

απά Ὦο Ῥχοξξος πηο, 
1Ώ ἴλο παπηθ οἳ ἄοπογα] ἆ Ἠή]]ους, 

{ο {ανοιι 1ΐ5 αάναποο, 
Ἴγογο ελ] αοΠΝΥΟΥ {ακοη ος ἀἱδροχςας, 
Ῥατοθ]οπα πη]σηέ Ὀο ]ο5ῦ: 
απάᾶ ἴμοτο οαπ Ῥὰ πο ἀοαδί ἐ]λαῦ 
ἔ]λο 6ΠΘΙΗΥ ουν] Γχγ οΥΘΥΥ 11θ8Π5 

οΕ ΙπίογοορΏης Ἱδ. ΜΥ Ῥτοδοποο 81οπθ 
οαη ΠΡΙΥΘ 185 βα{οίγ; απά γοι 

ατο νγε]] απγαγο {μαί 6σαΏ π/ογο 
{ο «παπσος οᾳ πα], 

νο οοιι]ά ποῦ οχρο5ο οἹΥβε]νος 

{ο Επῇ5 Πασατᾶ, ΥΥἩΙοΙ, 
1Γ 165 Παρροποά {ο Ῥο ασαϊηςδί ας, 

νγοι]ά Ῥο υη]λοιί τοπιθᾶγ. 

Πέ 15 ειΠιοιοηϐΙγ ογιάοπί ἴ]ιαῦ 
(ΓαΠ5ΙΑΦΙΟΠ5 ΟΓ ἐ]α΄δαπιο ο]σίπα]. 

χχὶςσ 

ΑΠΙΒΟΝ, γο]. χὶν. Ρ. 109, ποῖο, 

{ Μαοάοπα]ᾶ, οἩ 2811 Οοἴοῦον, 

πγγοίο {ο Βαο]ος :--- 
{«Ἔμο ἄονοτπον οἳ Ῥαγοσο]οπα ας απ- 

πουποθᾶ {ο ππο ἴ]ο Ἱπππηθαίαίο ἀαρατίατα 

οξα 6ΟΠνοΥ {γοπι Ῥογρίρηαη 

οη 40] Νονοπηβρος, 

απᾶ Ίο αχσος τηο, 1Π ἴμο βἰγοπροδῦ ΙΙΑΠΠΟΥ, 

{ο Ῥτοίοοῦ 155 αἄναποο, 

ΤΕ Οναῦ σοΏΥΟΥ 15 {ακοπ οὗ ἀἱβρογςεᾶ, 

Ῥατορ]οπα 11] Ῥο ]ορδί; 

απ 16 15 ποῦ ἀοαρί[α] επαί 

ἔλο 6ΠΟΙΙΥ ν]] πγ ουανΥ πιοϊ]ιοᾶ 

{ο Ιπίογοαρί 16. ΜΥ Ῥγοροπορ αἶοπθ 
σαἩ βαγο 16; απά γοι 

η] οαβ1γ απάογςίαπᾶ ἴΠαί ουοῦ 1 
ἴλιο σπαπσος οΓ5ιοςθ55 Ίγοτο οᾳπα]]γ Ῥα]αποςες, 

ν/θ 6ππ ἨθΘΥοΥ ροτηέ, νημμοιῦ οβοτίς ἴο 

Ῥτογοπί 16, 

βαςἩ α 1955, ὉΥΙΟἩ 

πγου]ά Ὃο Ιπγοραταβ]ο.’ ” 

πο Ἠαγο Ἠσγα (πο Ἱπάερεπάσπύ 

Τμεῦ τ15 ΠΟΥ «οπἹραΓο ΑΙ5δοη5 ΗΙδίουΥ ψΙύ]ι ὑλαῦ οἳ Ναρίον, 1 
5ο]οοῦ α Ῥαβδασο ΠΟΠ ύο αοοοιΠί οἱ Πο Ῥαΐί]ο οἱ βα]αίπαησα. 

ΝΑΡΙΕΕ, νο]. Υ. Ρ. 176. 

««Βοπιο ο{ Βογοι” ἆνασοοπς αἶξο 
Ῥτοα]λίης ἵπ Ῥείνγασι ἴ]ιο Α{Π]ι απἆ εἰκίῃ 

ἀΙνΙβΙοΠΒ, 51ου; ΠΠάΠΥ 1161, απά 
οαιιβοἆ 5οπηο ἀῑξογάον ἵπ μα ΕΠΟΥ- (ατα ; 
Ῥιΐ ἐμαί Ώτανο τοσο ]οδῦ πο ρτοιιπᾶ, 
πο ἀἷᾷ ΟἸααςα] Ππροίαοις αὐίαςσ]ς αναἲ] 
αἲ ΑΠΥ Ροῖηῖ, αξξοτ ἴ]λο βγεί Ὀατεῦ, 
πραϊηβύ ἴ]ιο βίοαᾶγ οοιχαρο ος {ο Α]]16Ρ. 
Έ]ο βοι{Πογη τ]άσο 
νγας τοραϊποαᾶ, 
Τ]ο Ἐτεπο] ἄαπογα] Μοηπο γγα5 ΞΟΥΟΥΕΙΥ, 
απᾶά ἄοαπογα] Ἐϊογογ πιοτία]]γ γγουπάσς ; 
ΟἸααβο] Ἰήπηβε]{ ἵνας Πατ; 

απᾶ {ο χοβοτνο οἱ Ῥογοτ5 ἆταροομΒ, 
οοτηῖπς οἩ αὖ α οαπ{οχ, ΥΥογο πποί απά 
Ῥτοκει ὮΥ ἴ]ιο ἤτο οἳ Ηι]ο” ποῦ]ο Ὀπίραςο. 

ΑΙΙΒΟΝ, Υο]. χγ. Ρ. 65. 

ϐ Απ Ιπιροίαοας οπανρο 
οἱ {ο Εγοπο] ἆτασοοηβ 

οΠΊΥ {ου απ Πηρίαπῦ αγγορίοἆ ἴ]ιο ΕΠΙΥ-υμΙνά ; 

ἴπο βοιί]μονη τ]άρο, ν]]οὮ Ἰαά Όοσπ 1ο5ἱ, 
ν/α5 τοραπθς ; 

Έοναγ γνας πποτία]]γ, 

ΟἸαιβο] 5Η ΡΙΗΥ, ννουπάσα ; 

ονος ἴ]ιο ν]ο]ο οοπίτο 



ΧΧΧ 

ΝΑΡΤΕΕ, νο]. ν. Ρ. 176. 

Τ]απ ἴμο οἸιαπρίης οιχγοπῦ οἱ ἴμο 
ΒοΠί οπος πἹοτο 5εῦ {οΥ ἴπο ΒτίΙΡΗ. 

Τ]ο ἐμ]νᾶ ἀῑνιδίοη οοππαςᾶ ἴο οαύβαπ]ς 
ἴλο 6ΠΟΠΙΥ’5 16Η, Μαισαπο αραπᾶοπαᾶ 

ἴλμο ἘγεποἩ Αταροϊ]ο5, ΕοΥ τεῖτεᾶ {γοπα 

{μο τ]άσο οἱ (αἱνατίσα, 
απᾶ {μα Α]]ιοᾶ Ἠορί τρίτος 1ΐδο]έ, 

35 α ρα]]απί ΒΗΙΡ αξίοτ α δαάᾷση ραςί, 

αραῖηπ Ῥογο οπγαγάς Ιπ Ῥ]ους απά σ]οοπῃ; 
{οΥ ὑμοιρ]Ώ 11ο αἴτ, Ῥαν]βοά Ὦγ μα βἴογπα 

οἱ ἴμο πὶσΒῦ Ῥοΐοτο, πας ῬεοιΠατ]γ εἶσατ, 
οπθο ταξῦ ο]οιά το]]οᾷ 

ΟΝ ΤΗΕ ΟΕΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙ.Σ. 

ΑΠΙΒΟΝ, νο]. αγ. Ρ. 65. 

ἴπο εἰοαάγ οοπταρο οἱ ἴμο Α]ῑος ργενα]]εά ; 

ζαπά ἴΠο Α]]οᾶ Ποςῦ τιση πο 108ε]{, 
Ίο α ρα]]απί ερ αἴνεν α εαάᾶεπ ραςί, 
αΡαΙΏ Ῥογο οπγ/ατᾶς 1π Ῥ]οοά απά ρ]οοτη; 

{ου ἴποιρΏ ἴμο αἴγ, ραγ]βοᾶ ὮΥ ο βὔοτια 
ο{ ὑμο ενεπῖπς Ῥοεΐοτο, πας ροσι]ατ]γ οἶσα, 
οπο ναςδύ ε]οιᾷ ο{ βπιοκο απἆ ἆαδῦ το]]θά 

8ἱοηπςσ ἴμο Ῥαδίῃ, απᾶ υιθμῖπ 16 πνας πο Ῥαΐΐ]ο, 

νϊδ α]] 105 εἰσῃῦ5 απἆ 5οιπᾶς οἱ {6εγγογ.” 

α]οηπς ἴμο Ῥαβίπ, απά γηθΗΙη 16 ντας ἴμα Ῥαΐΐ]ο, 

νη δι α1] 1ὐ5 βΙρΗῦ5 απἆ βοιπάς οἱ {6ΥΤΟΥ. 

Ἠαά {λογο Ῥοσι πο οί]6Υ ογιάσπσθ απ [ο {ογοσοῖησ οχἰγαςίς, 
αγ πνοπ]ά Ἰατο «οπο]αβίτεΙγ οξίαὈ]σ]ιοά πο Ῥοϊπίς: Ετεῦ, ὑλαί 
Α]δοη παδ ασηπαϊπίεά πλ, απά πιαᾶο δα οἱ, Ναρίεις ἨΠδίοιΥ; 

{οΥ ἴμανο ἵδ πούμίηπσ 1π Α]δοπ”5 αοσοοαπύ πΠΙΟΙ ἵδ ποῦ αἴδο 
ΕΧΡΤΕΡΡΙΥ ππεπθίοπαᾶ Ιπ, οἱ {ο]1ούς Ὦγ Ἰεσιήπιαίο 1Π{6ΓοΠ6ς ΕΓΟΠΙ 
ΝαρϊειἘ----οη ἴ]ο οἴ]μον Ἰαπά, ἔειο αὖο ΠΙΔΏΥ ὑΠίησς ἵπ 16 ΙοΠ 
εοι]ά πο Ῥο ύακοῃ {οι ΑΙΙδοπ; αι, 5οοοπᾶ, λμαῦ Ροί αεοοαηί5 

Ὑθγο υΥΜίοη ΙΠ ἔ]λο 6αππο ]άησπασο, {01 6ογς 15 απ απιοαηί ο τετβραἱ 
Ἀσγοσπποπῦ ν/]λ]ο]ι ο8η ΟΠΙΥ Ὄο αοοοιπ{αᾶ {ου ποπ λαῦ βαρροβ!θίοῃ. 

Ί β]ια]] ποῖ σἶνο οχαιηρ]θς Π]ιβίχαξίνο οἳ ιο οοππεσΒίοη οἱ αἰἱ 
ἴμο {μγαςρ ΗΙΦ{ΟΤΙΔΠΡ. 

ΝΑΡΙΕΗ, το]. 1ν. Ρ. 9/. 

1. Τ]μο οοἰαπαπ58 οἱ αὐζασ]ς 

Ἠαᾶ ἴο ραξ5 οτεν 
8η ΟΡ6Π 5ρασο ο{ 

ΠΟΤΟ {μαη α Ἠαπάγαᾶ γατᾶς 

Ῥοΐοτο ἴλμογ οοα]ά τοαοἩ. 

ἴμο {οοῦ οἳ {πο Ὀτεαςὴ. 

9. Απᾶ πα υηθ]αῖη 

ὑννοπῖγ γατᾶς οΓ 11, 

ἴμο Ἠοάρο οἱ αἷοαθς 

ομ]ρσοᾶ παπι 
γο ὕατπ {ο ἴμο τ]σΏί απά 1αΗ5, 

ΦΌΟΒΕΠ, το]. Π. Ρ. 96. 

1. Οαν ἄτο οθαξαά, απᾶ ἴ]λαῦ 

ΟΙ ἴ]ιο εΠΘΙΙΥ τοᾶοιρ]εά αὖ 
ἴμο αἰσῦ οἱ ουσ Ῥτανο ΊΠθη, 

νο Ἰβειιθᾶ {νοτη {πο ἴτοπςβες, 

ΥΑΏ ΟΥΟΥ 
ΑΏ ππουγογθᾶ βΡραςο οἳ 

βΙκἰγ {οῖβ6ς, 

απά ἆαδ]μοά οἩ 

ἴμο Ῥγοας]. 

2. Ώμαγςο αἷοος Γοτηῖηρ α πο, 
αἲ ἴμο ἀϊξίαποο ος 

{ση {αἴ]οπας Γγοπα ἔ]ιο γγα]], 

{οτοσςᾷ ἴμοα Ἠοθαά ο{ οί οοΙάΏ 

ἰο ατα αβιἀ6, 

φορ γ. Ἱ. 

ΑΠΙΡΟΝ, το]. χἰν. Ρ. 181. 

566 τ. ὃ. 

1. Τ]ο αβδαι]απίς 

Ἰαά {ο οἵο58 

ο 5Ρρα0θ οΕ 

ο Ἠιπάγοςᾶ απᾶ ὑπεπίγ γαγάς 

Ῥοΐοτο τοασμῖπς 

Ό]ιο σγα]]. 

9. Απᾶ ἴ]ο του οξ αἷοσς 

αἲ 155 {οοῦ 

οὔογοᾶ πο Ιποοπβιάρτγαρ]ο 

οὐρβίαο]ο {ο ἰ]οῖν αάναπορ. 



ντ. 

ῬΑΠΒΑΙΙΕΙΙΡΜΡ ΙΝ ΜΟΡΕΒΝ ΗΙΡΤΟΒΙΑΝΡ. 

ΝΑΡΙΕΑΗ, νο]. ἵν. Ῥ. 97. 

ππιάθγ α {ογγίρ]ο ἤγο ος 

τηςκοίτγ 

απά οἱ πταρο, 

νμ]οἩ ο βραπίατᾶς, πγ]ιο 
ννθγο οτουγάἶπςσ οἩ ἴ]λο Ῥγοας]ι 

ση αρρατοπ6 ἀδξροταίίοη, 

Ῥουτοὰ αποθαδίπΡΙγ προπ 

Ώλοπῃ,. Τῆηο ἀοβίτιαςίίοι 

148 συεαί; 

ἴλο Ἰουά οἳ ἴ]ιο Έτοπο]Ὦ 
σο]άτηπ 

Ροΐ Ιπ{ο οοη/{α51οπ,σατο Ὀασ]ς, 
απᾶ γνα5 Ῥοσιπηίης {ο ΒΥ, 

νἨθη ἴ]ιο τθβογνο5 
ταβηρᾶ πρ. 

Α. ρτοαῦ ΠΙΑΠΥ Οβῇ6ΘΙ5, 
οοπαίηρ Γοτνγατὰ ἵπ α Ῥοάγ, 

χοπουγεά {ιο αἰίασ]ς, 

ΡύΟΒΗΕΊ, νο]. Π, Ῥ. 96. 

Φρο 1. 

5. Τμο Βραπίαγᾶς {ποτ Ἠτα- 

γοᾷ αρ, Ἠπίηπς ἴμο Ὦγοασ] 
νι ἴ]λο πποςδί ναλσπ 6 οΕ ἐ]λοῖν 

οΏ]σργς απ ΠΠθΏ, αγπηθᾶ γη] 

παςκοῖ5, Ἠα]ρονί», απᾶ στο- 

παᾶθς; απἀ, 5αρροτίοᾶ Ὦγ 
ἴλιο νγανπηθδύ χο οἳ 
πηΠςΚοτγ, 

Όλογ τερια]εοά ἴ]ιο αβταϊ]απίς, 

ἴμο {οτοπποδύ οἳ νΊοπι {οῖ- 

ἔοτοᾶ αροΏ α 1πονΊης 5ο], 
ψἩ]ο] ραγο γγαγ παπάς ἐλοῖγ 
{οοῦ. 

Α. ΑΠΟΥΥΘΥ οἳ «πβο-»]οῦ 

Ῥοατοά προ 

ἔ]πο Ἰοαά οἱ ἴ]ο οοΙάπ1Ἡ. 

Του α πποπησπῦ {οτίαπο 

«οοπησά {ο ΝΟΥ, 

Τ]ο οοπαππαπᾷ δυ-ἵΠ-ομ]αξ 

οτάοτεά α 1οξ5ογγο 

{ο Ῥο Ὀτοιρ]ή πρ, 

α]] Ες αἰάος-ἆο-σαπαρ 

ταδῃοᾶ Γοτψατά ; 

α Ῥαξία]οπ οἳ οβ16θΥ5 

λαβίοπεά αρ. 
σαποτα] Ἠαβονί, 6ο]οπο] 

Ἐ]οτορίαπ Ῥέρ6, πο Ο0ΠοΕ 

ἆο Ῥαϊαίϊ]]οι Οοτοπ1, ἴλο 

ο6πσεις οἱ οηΡΙΠοοτ, τς. ἅς., 

α]] Ἰοὰ ἴ]ιο ναγ νη(]ι 
Ἱπίτορία1γ. 

χχχἰὶ 

ΑΙΠΒΟΝ, το]. χὶν. Ρ. 182. 

5. οι ἴ]1ογ Ἱοαρί οιιξ ο 

ἴ]ιο {γεπςο]ιοβ, ἴ]ιο νν]λο]ο 

Ἐτοπο] Ῥαξίοτίας ΙΠςδίαπ{Ιγ 

οραςοᾷ Πτίης, νγμ ]θ ἐ]ιο βγο 

οἳ πο Βραπίατᾶς {τοπα ἴ]ο 
ειπητηϊῦ ΟΕ ιο ταπηραγῦ 

γοᾷοιβ]οᾶ. 

απᾶ α ΠησλέΓα] Εἴογπα οἳ 

ΠΙΠΕΚΟΘΙΤΥ, 

6ταρο, 
Ἰαπά-στοπαάςς, απά Ἰουν1ή- 

7015, 

Βγ/ορῦ απ/αΥ 

{ιο Ἰοαά οἳ ἔ]ο οοΙτΩΙ. 

Οµ ταρ]οᾶ 

{λοβο Ῥο]ηιιᾶ, ὧσο. 

ΤΠ 15 βαΠΠοίοπί]γ ομγίοιις, ΠΟΠ ]ιο [ογοσοίηπσ ἀοβοτίρίϊοη οἱ Μο 
αβδαπ]ς οἩ Ταγασοπα, (]αῦ Ῥοίμ Ναρίον απά Α1βοη Ἠαγο (ποπ 



αχχῄῑ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΕΡΕΙ.Ρ. 

μεῖν αοσοιπίς {οπι ΦαοΠμεῦ, απά ὑμαῦ ιο οτἰσίπα] πας Ὁγ απ 
αΠύΠΟΥ ΡοΥ5οπα11γ οοσηίδαπέ οἱ ἴμο ογοηί5 π]Ιο] Πο Ίιας τοοογάσά, 
{ποια Πῖ5 απορίέίσα] ἀείαι]ς---οἴγίηςσ {ο παπΙ65 οἳ απ]ηρογζαπύ 
παιγ]άπα]ς, ο. Τὸ ποπ]ά Ῥο 985Υ, π6γα ἴΠαιο απΥγ ἀοαβίδ οἩ ἐμο 
ϱπϱ]αοί, ο οχίγαοῦ ογιάσπσο {ποια Φαομείς Μεπιοῖτ5, πού οΠΙΥ {ο 

Ῥγογα ἐλαῦ 16 πας ἴ]ο ποτ οἱ απ ογοπ]ίπαδς, Ὀαύ ὑπαίῦ 10 πας 
πγ]ίθη Ὦ} ἴ]ια οοπηπ]απάθΥ οΓ ο Ετεπο]λ {ογσςς, α[λοισ] 16 18 
ΏΘΥΟΥ 5ο βἰαζεά Ργ ἰλμο απίᾖογ. 

Τ]ιο βαρροδίθίοη (Παῦ νο Πκθογῖσα]. ὙτΙ{οΥ5, Μαἰζ]ουν απά Ίμακο, 
πηαάθ 156 Οἱ ἐ]ο ποτ] οἳ ὑΠαῖγ ΡΥΘάςΟΘΞΣΟΙ5, Ίχας Ώεεῃ ορ]εσθεά {ο 
ἃδ Ιποοηβιβίοπῦ γη {]αιγ Ἱπάοροπάσπσεο αξ Ἰκίογίαης, απά αδ 
Ὑεα](οηῖησ ἴ]ο απι]ονΙόγ οΕ ύμο («οδρε]ε, ΡΥ τοάποῖπο {πεπι {ο πο, 
ΟΥ 6Τεη {0 90Πο9. 

Ῥείογο οοπβιάστῖησ (πο οΡ]δείίοπ, Ιοῦ πς 5οο, 1π ἴ]αο Πγδύ Ῥ]αςο, 
ο π]ιαῦ οχίοηί 16 ΙΠίαγ{οΥος ψηΙδΏ ἔ]ιο ογ]σιπαίγ οἱ ἴ]ιο δαογεά Π18- 
ἰοτίαης. 1 πιαϊη{αῖη ἐμοῦ ὑμο (.οβροίς ο{ Ματς απά «9 ο,π αγ6, 1η 
τοδροοῦ {ο πιαζίου, απ{Ιτ6Ιγ οτἶσίπαί; ἵπ {Πο ποχί Ῥ]ασς, λα 
Μαίί]ιου αΡΡεατβ, ΓΠΟΙΏ 6ΟΠΙραΙΙΠσ {ο ρατα]]οἱ Ῥαβδασο», ἰο Ίαγο 
ἰαζκοη αὈοπί 600 γαιβος ΒΙΟΙ ἴμο οπσῖπαι οἳ Μαν («.οβραί; 
Ῥαῦ Μαὐί]ουν”ς ἀ.ο5ρε] οοηδὶςίς οὗ 1071 τειςος---εηος ἴ]α Ἰαγσοςύ 
πα]{ ο{ 6 (4ο5ρο1 15 οπσίπα]. Ίμ]κο αρρεαῖς {ο Πατο {ακει 908 
Ύοῦβος ᾖοπι Ματ] (οἨ ταίμοτ Γαία”) ππθιποῖ, απά 120 {19Ἠ1 
Μαϊίμοιν---ἵπ αἰ], 426: Ῥιαύῦ ύμογο ατο 1150 τοι5ο5 ἵπ 1μ]ες 

(άοβΡε|---Ἴσπσο ἴ]ια Ἰαγσοςί Ροτοη οἳ 1] (ο6ρε] 15 αἷξο οτ]- 
σἶπα]. 3ο μαῦ, οἳ ιο {οι (οδοί, ὕπγο γα επ{Ιτε]γ ογΙσίπα]; απά 

οἳ ὑμε πο τομιαϊηῖης, μα Ἰαγσεςδί Ρογίῖοη οἳ δασ] 15 «οπιροδεά οἱ 
οπσίπα]. πηαζίεν. Νου, α5 Γ έγασο αἱ] ναί ρονίίοῦ οἱ ιο (ποδρεῖ5 
οἱ Μαίου απά Ίμι]κο, πΥἨ]ο] 1 πού οτΊσίπα], {ο ο πηΙησς οΓ 
ΔΡοβί]6Ρ, 16 15 πού 68δΥ {ο 5εο Ιπ πΠαῦ ΠΙΑΠΠΕΥ 0Παῖγ απὐ]λοπίγ 8η 
Ὀο ποαΚαεπαά Ὁγ ιο Ῥχοςςθβ. Ίο σαπποῦ 5αΥ7 ἰ]αί ἴἶιο απζογ1έγ 
οἳ Α]ϊδοη 15 ὙεαΚκοπεά Ῥδοαιδο, Ιπ παγταῖπσ {πο Ῥοπίηδπ]αν σα1Ι- 
Ρα1σΗ5, ηε Ἠα5 πιαάο δε οἳ Ναρίεις ΠΗΠδίουγ, οἳ Θποπείς Μαπιοίγ». 
Τμεῦ 15 πού ΙΠΠΙΥΟ ΙΠ Νλαῦ τοβδρεοῦ ού Ίμαο Ιπ]αγες ὑλλο τα]ιο ος 
Μα (]ιουγ” {οβὔΙΠΠΟΠΥ, ὮΥ ο τ15ο Ίο Ἠα5 πηαάο οἱ Π15 Π5ίοτΥ. 

Τη ο Πγεί Ῥίασς, νο πας ού Τακοτ---ίπαῦ 19, π]Πο πας ἴ]ο 



ΤΕΡΤΙΜΟΝΧΥ ΟΕ ΤΙΟΚΕ Το ΜΑΤΤΗΡΙΥ 5 αΟΡΒΡΕΙ, Χχχιϊ 

απ{]ου οἳ ἴο ]ήγά (.ο5ρο[{ ἍΊλο ατο αρί, {οπι ἔἶιο οἰγουπηδέαηος 
οἱ Ἰ5 γη ίπσς {ογπηῖησ α ραχῦ ο ο 8αππο γο]απιο, {ο ]οο]ς προη 
Όιαοπ 1ηπ πο οὔ]ου Πσ]ί απ α5 Ρατ οἳ ἔἶλο 5απιο Ὑοτ]ς; Ὀαέ νο 
Ἰαγο Ῥγοοί οἳ (ιο σοπιΙηοποςς απ απἰ]οηθΙοΙίγ οἳ Βὲ Ίμ]ο α5 αἩ 
απίμος, ἰοία]]γ ἀῑδίποῦ, απά ἱπάορεπάσπί ποῦ οπΙγ ο ὑλαῦ ΡΥ 
Ψ]ΙΟἩ νο οαἩ απἰ]οπϊσαίο ἔο νγθησς οἳ Μαίου οἱ Ματς, 
Ῥιαξ ογεη Ἱπάεροπάεηί οἱ ἔἶιο οχίοιπα] εγἰάσιος Γαγηἰκ]ιος Ὦγ αποϊοηθ 
απζ]ογ]]ο5. Ἠο ἵ5 ἔἶιο απί]ου οἳ αποί]ν νου] ἀοδογῖρίηςσ α βογῖθς 
οἱ εγαπίΣ, 8ΟΙπο οἳ γ]Ισ]ι σοι]ά οπΙγ Ἠαγο Ῥοσῃ υγίαι ΡΥ α Ρει- 
8ΟἨ ιο παδ αοὐια]]γ οπσασος ΙΠ ἔλοπι, Ίου, ἐμ παιγαίίνο {οι- 

πη]παίος αὐγαρί]γ, οχαςί]γ ἵπ ἴ]λο ΠΙάἨΠΟΥ ἵπ γ]ίοἩ παγγαῖγος νντῖζ- 
ίεη τρ {ο ια ἔἴπιο οῇ υπήπσ ἐαγπ]παίαο. Ἰλο Ἰποῦ, λογοίογο, 
ναί ἴἶο “ Αεΐ οἱ ένα Αρορί]ες ” γα γγἰίοη οατ]γ ἵπ ἔἶιο ἐγά 
γεαγ οἳ ιο ργοσιγαξογεΙῖρ οἳ εδ», Α.Ρ. 63: Ἡ. Ῥαέ Τη ἐῑπο ρ6- 
{ασ {ο ἴλο Ααῑδ Ίο αἰ]αάεδ {ο α ΓΟΥΠ1ΟΥ Ἠγοχ]ς, οοιγοδροπάἴπσ ἵη 
εΥετΥ Ραγίου]αν {ο {ιο .οβρο[ οἱ Βὲ ]µικο, απά ογἰάσπ]γ πγ]ίου 
Ὦ} ἴ]ιο βαΠ1θ απ{ΠοΥ. 

Έ]ιο αγιάεπσο οἱ ἴἶιο Ιηκιοτίσα] (πα οἳ δὲ Μαίίμον”5 ορρεί, 
ιαγείονε, 5ο [αγ Ποπ Ῥαΐπο Ιοβοπος ὮΥ ἔ]ιο 15ο Θ6 1ωα](ο ας Παςο 
οἳ 1έ, γεοοῖγας ΠοΠ1 16 15 κγοησοςῦ οοπβΥΠΙαΕΙΟΗ ; ΓΟΥ Ίογο νο Ίαγο 
ἃ 6ΟΠΙΕΠΙΡΟΥΑΥΥ απ{λο γιο Ἰαά (ιο Ρεδῦ πιοπης οἳ Ργοσυγῖης ΙΠ{ΟΥ- 
ἹηΑΠΙΟΠ ΠΟΠΗ Ῥουδομαἱ ΙπίαγοοιΙςο ΨΙΕ έο αρορί]ο, (Αοαίς, χχῖ. 
17, 18,) απά ν]ιο, αδ Ίο Ιήπηδε]{ {ἐθ]]ς τις, τοσσϊγοᾷ ᾖοπι ἐποπι ανγ]ί- 
ἔτι αοσοιη{δ οἳ οι. Του” (αηβασΜίοι», (Ίμακο, 1. 2.) Νου, 1 8ΐ 
ΊμυΚο, Ντίάπς Ίος (]ωη. ΕΙγύγ γοαΥς α[ίοΥ έ]ιοδο ἐΓαη5ασίίοης, απά 
Ψη]]βί ἵπ οοιηπηιπ]σαΓἴοῦ ΙΕ] ἔἶιο ργ]ηοῖρα] α6ἴου5. ππα(1ο 15ο Ο ἴ]ιο 
(.ο5ρε] οἱ αὲ Μαἰί]ανν, 1 15, ἵπ {αοί, ἐ]ο Ὀσβί ογἰάσπσο ψ]ίο]ι Ίνο 

Ῥομ8ε»5 οἱ ἔ]ιο σεμιποπιο5ς απά απ]οπΜϊοΙγ οἱ (]αί οβρο]. Τέ {8 
3η ογ]άσπσο γγ]]ο] Ῥα]εγ βαγς ἶ5, οἱ αἰ] οὔ]ιος, 

Ἔλα τηορβί απαιιοβοπαΡ]ο, ἴ]ιο Ἰοαδί Παῦ]ο {ο αΠΥ ρΡγασξίοος οἱ ἠαιιά, απά 8 

ποῦ ἀἰπηϊπίς]ος Ὦ} ιο Ίαρδο ο προ. ὮἨ]κΠορ Βιγποέ, 1η ο /ΠἱίοἨ} ο) Λιν 

Οωπι Τπιεβ, ΙΠδεγίς ναγίοιι5 οχέτασί5 [γοπα 1ογά ΟἹαγοιιά ος Ηδίουγ. Όπο ΒιΙΟΗ 

ΙΠδΕΓίΊοἨ 15 α ῬτουἙ ἐ]λαί Πογὰ ΟἸατοπάοπ)ς γνας οχίαπέ αἲ ἴ]ο ἔἴππο νο Βίμορ 

3. Ὑοπο]οτ, ϐἸιγοποίοφίε ἄε' Αροθίοζίκοιεν ΖεἰίαΙίενε, Ῥ. 66. «Αγί ἆο υόγί[εν ἆει Ἰαίος, 
]. 128. 
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Ῥτατηοῦ ντοίο, ὑμαῦ 16 Παά Ὄοει τοιά Ὦγ Βίδμορ Ῥαγποί ας 0μο πγοτ]ς οἳ Ἰοτᾶ 
ΟἸατοπάοΠ, απά ἵγας τοσατάεά Ὦγ Ἠϊπι 5 απ απ]οπθίο αοοοιπῖ ο ἴμο {Ταηβ80- 

1ος ΥΙοἩ 16 το]αίεςδ; απά 19 ν]] Ῥο α Ῥτουξ ο{ {μεβο Ρροϊπίβ α ἐοαδαπᾶ γ6αΥΒ 

Ἠθπσθ, ΟΥ α5 Ίοης ἂ5 έο Ώου οσ]ςθ.” 

ἨλΤο Ἰαγο {ια ΥγοΥΥ δαπιο αγΙάεπος ο{ ἴπο ΡρτογΙγ οἱ δὲ Μαὐίλου8 
(.οβροα], ἵπ «ποσ], {ο ού 1ο”, λαῦ πο Ίατο οἳ ΟἸατεπάοπϐ 

ίο Ῥυτποί, ο). Ναρϊαις {ο Αβοι,. Ῥπαές 16 σαηπ Ῥο 5ποπη λμαῦ 
Ίωμαἷκο ππαδύ Ίατο νγΙθύεη 15 (οβ8ροί 1π «πάσα, Ὀοΐοτε ο βαϊ]οᾶ 
Ιη{ο Π{αΙΥ νιἩ οὐ Ρατ], π ὕμο ΠΥ5έ Τ6αΥ οΕ ἴἶια σογεγποιΣΠΙρ ο[ 
Ἠοδίας. Τί {ο]ονς, ὑπογοίογο, ]αῦ Φύ Μαὐμου5 ππαδῦ Ἰαγο Ῥασῃ 

υγ ίοη αὖ α 5ὐ1]] οαΓ116Υ ρετ]οᾶ. 
Ἱπάεροπάεπέ αἰίοσεί]ετ οἳ να πηᾶδς οἱ ογσίπαὶ απά Ἱπιρογίαπύ 

πηβ0ίου οοπθαϊηεά 1η πο υτίθησς οἱ δὲ µακο, απά υ]]ο] {οΓ1η5, ἃ5 
αἱγοιάγ 8ΙΟΥΠ, (Πο Ἰαγσοδί Ῥογβοι οί Π5 (οβρο], Ἰδ υτῖθησ5 
ποπ]ά ὃο Ππγα]ααβ]ο αξ ογίάεπσς οἱ ἴ]ιο σεπιπθηθςς απά απιυποπί]- 
οἱΥ ο ο πο Ῥτεσράϊησ (οδροίς; {ου 16 γη] Ὄο 8οοπ ἰλμαῦ 5 
Ε80ΙΠΙΟΠΥ ας {ο δύ Ματ]5 (.οβρε], αἰύποισῃ ἀπογοπί ΤΠ 165 παζιτο, 

Ἱς ποῦ 655 οοπο]αδίνο λατ {αί πΙο ιο θεα {ο ὃδύ Μαίϊίμαν. 
Π0 ἆοαβ πούῦ Ἱπᾷσοά ΠΟΥ, αξ ἵηπ ἴ]ιο οἆδο οἳ δύ Μαιύμουν, ἴλαῦ 

Μαν]ζς ἄοβρα] αχ]είεᾷ ἵπ (τεσχ, α5 Ίνθ ποπ Ἠαγο 16, Νο δὲ Ἰμ]ο 
πγοῦο ΕΦ (ἄοβρε[-- ραύ 16 5ος ὑμαῦ ὑλμο οπἱρίηαΙ, οἳ ΝΠΙΟὮ ὅ]ιο 
αοοοπά (οερα] πιδύ ο α ἰγαμδ]αίίοη, οχ]δίοά πού οηἱγ μοι, Ῥαΐ 
ελα 16 πηαςῦ Ίαγο Όσου γιοι αὖ α 501] οαγ]1εΥ ἀαΐα; 1Π {αοῦ, (λα 

Ρατῦ οἱ 16 πιιδύ Ίανο Ῥδεη Ἠπ]θίον 1η ἄα]]6ο, π]]δύ ους Πουά απιά 
μας ἀῑδοιρ]ες 561] Ἱηλαρ]ίοά 16. 

Ῥαῦ Ἰούψογο γαιπαρ]ο ο {ο5ύπποιγ ο οπς ογαησο]ςδύ ΊπαΥ Ὀ6 
(ο ἴἶιο αιι(]λοι{1οΙίγ οἳ ἴἶιο οὔμοίβ, 6 Ἰηιιδύ ποῦ, ἵπ οἱ Τοβ68ΙΟ]Ι65 

αἰίοι γα], 81ου ο {οαις οἱ νΙδ]65 {ο Ιπίογίογα Πέ] οι’ οοπο]α- 

8ΙΟΠ5;: 6 ΠΙδύ πού ατα] οπΥβοἱνος οἳ οί ογἹάσπσα, 1Γ 16 σαη Ὦο 

ΒΙΟΥ ]μαῦ {αγ ποιο Ισπογαηί οἱ ἴμο Ψτίησς οἱ {οι ργοάςςθβ- 
6018, ΟΥ 6Υ6Π. 1Γ βίτοπσ Ῥγοβαβ]ο 1ΘΔΡΟΠ5 ο8Π Ῥο αἀάπσεά {ου 51ρ- 
Ροδῖησ {]αί {]εγ το. 

Ὃν Ἱματάμαν, 1η 5 Η Ιδίου οἳ ἴἶα Αροδί]ες απά ΕγΥαησο]!εί», 
οοπίσπά5 ὑμαί υπο απέ]ους5 οΓ ὑμο (ἄοβρα]5 πιαζο πο 15ο οἱ ἴλμο γ/ογ]κ5 
οΓ ὑλαίτ ΡγοάσοθβΒο!ς; απά ας Μν Ἠογπο, 1π 15 Τπ(γοᾷισίῖοη ἴο ἴλο 



ΟΒΟΕΟΤΙΟΝΡ ΑΝΡΙΓΨΕΠΗΕΟ, χχχν 

Βορίανα, αἀορίς 5 αγσιπηοηίδ, απά σἶγος {]οπι 1η ἃ ΠΙΟΥΘ 001 - 
ἀαοηδεά {ουπι, 1 β]ια]] Ὀνιεῇγ ποίῖσο (επι, α5 δίαΐεά 1Π (ναί γοτ]ς, 
Ἠο εαῇς--- 

«ΤΙ. Τι ἆοον πο αρροααχγ {λαί απγ οἳ ἴπο Ιοατποά αποϊοπί ΟἨτὶδίαπ ντους 
Ἰαᾶ α εαδρ]οῖομ ἐλαί οἱί]ου οῇ ἴἶνο Πγεί {του ουαηρο]ἰδί5 Ἰαά Β6οη {πο οί]λοτ 
(οβρε]ς Ὀοίογο ο γγοίο Ἰή5 ονη.]----(54 οτί. ἵν. 911.) 

4πειύο”. Αισιδίίπο, ἴ]ο οαγ]οδύ γα ο ο 5αρ]οοῦ οἳ ο 
ασγθοπηεηί ΟΓ ἔ]ιο (4οδΡε!5, δαΥ5 οχΡΥΟΡΒΙΥ, -' ὑλαί ἴΊογ αῑά πού γτῖίο 
α5 1 {αγ Ἱνουο Ισπογαπῦ οῇ ἔμο ποχ]5 ο ἴἼοβο Ν]ιο Ῥγοσοάοά 
ἔνοια » απ, η ραγσπ]αχ, ὑΠαῦ Ματ] {οοποά Μαἰθμου. 1 

«ΤΠ. Τὲ ἶδ πο κααὈ]θ {ο ἐ]ο ομαγασίον οῇ απγ οἱ {11ο οναηρο]Ιδίς (ναί ου 

ε]ιοι]ά αὐγ]άσα οἳ ἐγαηφονίρθ αποίἩογ Ηἰκξογίαπ. 

Α πηα{{ογ οἱ ορ]πίον. ἵΠ Ψ]ΙοἩ Γ οαπποῦ οοϊποϊάο, απά Ισ] 15 
αἲ νατίαπος νθ] Τα] ἀοο]αταίίοἨ, ὑπαῦ Ίο Υγοίο {οι ἔῑιο ΙΠ[ΟΥ- 

ΠηΔ{ΙΟΠ οἱ οὔ]αυ», 

«ΤΙ. Τί 15 ενἰάσπέ, ἔνοπα {ιο παίαγο απἆ ἀθδίση οῇ ἴμο βγςί {Ἠγου (1οβΡ615, 

ἐλαῦ ιο οναπσο]βέ Ἠαά ποῦ 8θοΠ ΑΠΥ απθλοηθίο υτθίοη ΠΙβίοΥ οἱ ἆάοδαβ 

ο τα 

Ί. ]ια]] είαίο ἴἶα αγριπιοπύ η Μνγ ἨΗονπες ΟΥΏ Ψογάδ. ο 
απη]ίς ἰ]ιαῦ «) ον γγα5 αοηπαϊπίας Ψζ] ελα οἴ]ιεν (άοδροίς, Όαῦ β8Υ8 
ψΙ(Ἡ τεσατά (ο Ματ απά Ἰμακο, 

«« Ἔ]ιογο ἵδ πο οοτίαϊπ ονἰάσποο οἴίμογ (ας δὲ Ματ]ς πουν ελαί Ῥύ Μα(ί]ον 
Ἰαά τ]θίοι, οΥἨ ελα ὲ Ίμαίκο πουν ἴλαῦ πο Όνο οναησοα]ΙδίΒ Ἰαά ντ ίεπ 

(ςοβροα]ς Ῥείογο Ἠίτα. ΤΗ δὲ Ματ]ς Ἰας 5οοπ 1ο ποτ] οἳ Μαίου, 16 15 Η]ε]γ 

Ἡο πνοι]ά Ἠανο τοπιαϊποᾶ βαθ]εβαᾶ γη Τ6 αν Ὠοΐτς ἴ]ιο γνοτ]ς οἳ απ αροβί]ο οΕ 

Οντ]κί----ἷιαί 18, απ. ογανΙπσβς, Ὑ]ΙοἩ ο Ίνας ποί. Νου πνου]ά δὲ Ἠτ]κο, νο, 

{τοι ἴπο Ῥοσϊηπίπς οῇ Ἠΐ5 (.οβρα], αΡΡααΥ5 {ο Ἠανο Ῥοοι αοφιαἰπ{ος ΙΙ βοΥθ- 

γα] ΠΘΙΠΟΙΥΒ οἳ {ιο βαγίησς απά αοἰίοῦΒ οἳ ΟἨγΙΡ6, Ἠανο οπη]Μ{οἆ {ο δαγ ἐ]ιαί οπο 
ος Πο ο {επι ἵαβ Ὑίοι Ὦγ απ αρόβί]ο, α5 Μαίί]λον γνας.-----(24 οί. 

1ν. 912.) 

. 6 Ἐέ απαπανῖς βησι]] ατα αποπάατα πατταπά1 οτάἵπθτα {οπι]ςεο γἱάἀραπίτιχ, ΠΟΠ {4ΠΙΘΙ 

ππαβα ίδιο 6ογαπα Υο]αέ αἰέοτῖας ρτοσσάσπ[ῖς ἵσπαγας νο]ιήςεο βο/Ῥογο γαρογ]δας, να] Ισπο- 

ταία Ῥγορίθγπηϊείςθο απ βοτ]ρείδεο αλας ἰπνοπΙαχ.---ε (σπς. Γεαπφε[ῖεί. 1. ο. 1. 

Ί  Ματοιςδ εαπα (Μαξ λλοραπα) εαςβοσιι ας. Ὀ---ὐ. 



χχχνί ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἄΟ0βΡΕΙ,. 

Τ]ϊς ἶ6 Ῥαύ βἸοπάαευ σγοιπά {ο Ῥγογο α Ποσαίίγο. 1 ἆο ποί 
αζ πι] ἔλα οογγοσίηεςς οἳ ἴ]ο Ιπ{6γοποος; Ῥαῦ, ψη(λοιέ βορρίπο {ο 
οοπίτογνεγύ (παπι, γγου]ά πιογεΙγ τοπλαγ]ς, (μαί Ώ6σσαδο νο θ]]π]ς 16 15 

πού ]κε]γ Ματς ποι]ά Ἠαγο νη(θοη α (ο5ρε] 1 Ἱιο Παά Κποπη οἳ 
Μαἰί]ονγ΄ς, (]ογοίογο «16 ἶ5 ογιάσπί Ίο ἀῑά ποί;. απἀ, αξ 1 ππάσδι- 

δίαπά {πο Ῥγείασα, 1] ἀῑά 8αγ {]ιαί 6οπιο ΟΕ ἴ]ιο πιθιποῖ5 ΟΓ {ιο 
βαγ1ησ5 απά αοὐῖοης οἱ ΟἨπ]66, ΥΕ. γΥΠΙο Ίο γγας αοηπαἰηίες, Ψ6Γς 
Ψγ]ίοη ὮΥ αροδί]ος 5πο] α5 Μαίίμον γα». 

(4 ΤΥ. Τμ βεεπιαῖπο οοπίγαΚΙσξίοης π]Ώ]ο] εχῖςὲ Τη ἔλο {Ίγθο βτκί (οβΡρε]», ατα 
8η αἀά]θ]οπα] ονϊάσεπος ἔ]αῦ {πο εναπσε]δύς ἀῑά πού πγίθο ὮΥ οοποςτῖ, οὗ α[τει 
Πανῖηο 8θοηΏ 6πεἩ οὐ]ιογς (.οβρο]ς.” 

««Ὑ. Τη βοπιο οἱ {πο Ἠϊφίογίος γουογᾶάθα Ὦγ αἲ] ἔ]νοβο ἔἨτος ογαηρε]Ιδί5, ἔἶιογο 
89 βΠΙαΙΙ νατὶοθίο5 απᾷ ἀἱΙΠεγεπόος νηίο Ρ]αϊπ]γ Πουγ ὑλλο βαπηθ {μίπο.” 

4πδωσν. ει μπα ππαθ5 πδο οἳ αΠΥ ΟΓ ἴ]ο Ῥτγοσεάϊπς 
(ἄοδΡρεΙ», Ίο ἄοας πού ἀπῑον Ποπ οι. Τ]ο 5ο-σα]]εά ἀῑενεποες 
οοσιχ 1Π 63868 {αΚοεη ΠΟΠΗ Ιπάερεπᾶεπῦ 891068. 

«ΥΠ. Ἴ]ιογο απο 8οπιθ ΥΕ τοπηαγ]καθ]ο {ΠΙπος το]αίεά ἵπ Ῥδὺ Μαιου ς 
(«οβρε[, οἳ νι] παϊέ]εν ὲ Νίατ]ς που 3ὲ Τμκο Ἠας {ακοη απΥ ποῖῖοο. 

ΥΠ. ΔΙ Πιο βγεί {γαρ οναησε[Ιδῦ5 Ἠαγο βενετα] (Ιησς Ῥεοι]ίαΥ {ο {λεπῃ- 

6ε]νοβ, ν/μ]ο]ι αΊιοιν ἐμαῦ {Πεγ ἀῑά τοῦ Ῥογγουν {ΓοΙη 6αοἩ οίμεν, απά ἴμαῖ {πεγ 

πετ αἲ] νγα]] αοαααϊη θεά ΙΙ {ιο {πο οἱ νο] ΌΠ6γ απάφτίοο] {ο πήίθ ἃ 

ΠΙδίοτγ. 

Το ἴιεδο ὑνο ]αδί οΡ]εσθίοπς, πο] αγο Ίηπ οβοοῦ ιο 6αππο, 1 
ΑΠΒΊΥΟΙΓ---λαΐῦ 16 15 πο ρου ἐλαῦ α ΠΙδίοίαη 15 Ισποταπί ο {ιο 
οχἰδίοηοο οἳ α Ῥτογίοι5 Ι5ίΟοΥΥ, Ὀθοσιιδα Ίο ἆοο πού Ἰπο]ιάο (]να 
πλοίο οἳ 16 ἵπ Ἠὶδ οΨη. λαο πιαΥ ποῦ ϱο αΡ]ο {ο οχρ]αῖπ ΥΊΥ Ίιο 
ϱ]ιοιι]ά 5ε]εοῦ οπο Ρογ6ῖοη απά οιηῖδ αποὔ]οΥ, ΠΟΥ 15 16 Τοαδοπαβ]ο 6ο 
εχροοῦ (λαί ο 5ου]. 1 τεσαγά {ο ο (ἄοβροί, Τ ποι]ά 
ΠΘΥΕΙΥ οΏδογγε λα 5εἰοσοθίοη ἵ5 ἴ]α τα]ο οἱ έμοιι αἲ]; απά ποπ 
ού «1 ομῃ, αὐ ὑμο οι οί 15 (.οβρε[, {6115 τ15 ὑμαίῦ - ἴογο πΥΟΥΘ ΠΙΑΠΥ 
οὔμον (]ήησς γΥἨῖσ] «| οδας αῑά, πο] 1Γ 6ΠΠοΥ ου] Ὄο υΠέίοη 6ΥΕΥΥ 
οµ6, ἴμο υογ]ά Ι0δο]Ε γγου]ά ποῦ οοπίαϊπ {]οπι,” 16 15 Ῥιαέ βαγΊΠς6, Τη 

ἴια ΙαΠσπασο οΓ ογιοπία] Ιγρενροίο, λαί {ου αἲ] Ῥτασί]οα] Ρα1ροβο8 
16 ας Ἱπιροδβίρ]ο {ο τοσονᾷ ἔ]ποπι αἱ]. Τὸ 15 οΠΙΥ ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο τοας 



ΒΙΡΗΟΡ ΜΔΗΡΗ”5 ΟΒΟΕΟΤΙΟΝΡΒ ΑΝΡΙΨΕΗΒΕΟ. Χχαν]ϊ 

Όιο (.οβρο15, {ο 56ο ὑλαί (]ῖ5 σας ἐγα]γ ἔ]ιο σας, Ὑ]οι Ματς ἐο]]ς α5 ος 
Όιο στοαῦ πηπ]Μ1ιάο {γοπη αἲ] ιο αἀ]οϊπίπσ οοπηίτ]θς γιο ἐτοπσοά 
αγουιπά οαχ Τ,οτά πΙθν παῖγ δ1ο]ς, ΠΠ. 7, απά γ]οη Μαϊου {α]]β ας 

Ό]ναί οἩ (]]ς οσσαδΙοη Ἰο Ἰοα]οά {ἶιοπι αἰ], χι. 12, πο πιαςδύ αἀπιῖέ 

ναί 16 σας ἱπιροβείρ]ο {ο ἀοίαι] αἰ] ἴἶνο παγασυ]οις οπτο5. ΒΙδΙορ 
ΜαγΣ], νο πιαϊΠ{αϊπς ἴ]ιο βαΠ1ο ΥΙ6ύ5, ἔἨι5 6χΧΡΥ65865 Πήπιβο]{:---- 

4 ΑΔΗ Πιο αγσιππθη{β αγο τοάιοῖρ]ο {ο ἐλῖς Ῥτϊποῖρ]α, ἐῑιαῦ 1 οπθ ουαπσο]]δέ 
Ἰαά τιδοᾷ ἴλο (,οβρο] οἳ ἴ]ο οἴμογ, ἴο οοπέεπίές οἳ 115 οἵνη (οβρο] γνοι]ά ἴπ 

ΤΠΔΏΥ Ῥ]ασθ5 Ἠανο Ῥ6οἨ ΥοΥγ ἀἰ[βεγοπί ΓΓγοτη γγαῦ ἴΠ6Υ τοα]]γ αΓο---ΠΔΙΠΟΙΥ, ἐ]ιαῦ 

αρρατοπί οοπίτγαςΙσῦίοης νγοι]ά Ἠαγο Ώθοη ανοϊάσᾶ, απἀ λαῦ τοηαχκαβ]ο ιοί», 
οἰτοιπηδίαποςς, ἀείογπηΙπαΜΙοης οἱ ππα, ὧο,, οΏβενναβ]α ἵπ πο οπ6, πγοι]ά ποῦ 

Ἠανο Όθοι οπα] {θὰ 1π ἔ]ο οίμογ. Χ 

Τ]ιο ΑΠΦΥΕΥ {ο {8 15, ]αί 16 19 {οππάϊπςσ απ αγσιπηοπό προῃ ἴπο 
οΡΙπΙοη ΟΓ ἴ]ιο οπ]ο α5 ἴο ἴἶιο ΠΠΑΠΠΟΥ ἵη ο] (ο ογαησε]δί5 
οπσ]ό {ο Ἰαγο πηαζἆο τ15ο ΟΓ {ιο Ίαβοατς οἱ ἐ]αίγ Ργοάςοσδδο!Β, 1 {11ο 
Ἰαά Ῥθυι αεηιιαϊπίοά σύ] ποπ 16 15 ορροδίησ α Ἠθραίίγο αὐσι- 
πηθηΐ {ο ἃ Ῥοβίήνο 9Π6, απάἀ, {ο ο οἳ αΠΥ Υα]αθ, Ψο πιαδύ Ίαγο 

Ῥγουῦ ἴλαῦ ο Ἱπροτίαπί “ ἀείογπιϊπαίίοπς οξ πῃθ,” ἆο,, 419 ΟΙ1]6- 

ΡΙΟΠ5 ΟΠ ἴπο ρατύ οἱ οπ6 ογαησο]ςί, απάἆ πού αἀάϊονς ὮΥ ιο 
οὔμογ. 1μεῦ 5, (Ἰεγοί[ογο, {ο]]ουΥ 1π ἀοίαϊ]ι ἨὮϊδιορ Ματε] ορ]εο- 

Ποπ {ο {1ο 5αρΡροβΙοΏ 1ΙΠ 4πθδοΠ, ο σοε5 ΟΠ {0 Β4Υ :--- 

“ Ῥαέ βἶπορ {πο βαρροβίθΙοη {]ιαῦ οπο ογαησε]ςδί οορἰεᾷ {ποπ αποί]ογ ας 
Ῥθουπ. αἀορίεᾶ Ὦ} 5ο τΠΔΠΥ ογΙδ168, ἵπ 6οΠ5Θ(ΊἹεηοθ οἳ {1 γοτρα] ἨαΥΠΙΟΗΥ οἳ {ιο 
εναπησε]]κίς, 1ὸ οαπηποῦ Ὃο {γιοά Ὦ} α ΠΙΥοΥ {οδί ἴΠαπ ἴπο Ῥπαποιησπα, οἱ {λαί 
Υ6ΣΥΥ ἨΑΥΠΙΟΠΥ ΨμΙοἩ 16 16 αβδπησἆ {ο οχρ]αίΠ, Έ ος ΙΕ {λοβο αΓ0 5ΙΙΟἨ 45 οαηποί 

Ῥο εχρ]αϊποᾶ Ὦ} 16, πο οΙθξ ΤΘΔΒΟΠ {ο οἱ αἀορίίπς 16 988805 {ο οχἰδέ; απά 
15 {16γ ατο Ἰ]κουγ]βο Ιπουπαρα(ίρ]ο γηθ]ι 16, νο πηιδύ οοπο]ιιάο {παί ο βαρροβί- 

ΏποἨ 18 {1]ςο.” 

Ώ]β]ιορ Ματε]ι, ἵπ ο Πτοῦ Ῥ]ασα, οοηβαί5 ἴ]ο βαρροβδίθίοη ὑ]ιαῦ 
ού Ματ]ς πιαάο πςο ΟΓ ἴ]ιο (.οβρο]ς ο{ δέ Μαίίμοιπ απά Ῥέ Πµαο Ιπ 
ιο «οπηροδίθίοη οἱ Ἰ15 ΟΝΠ (οβΡο]: Ίο ΟΏΒ6ΙΥΟΒ ἰ]ιαἰ αγ 5Ο110- 
ΓἼπιθς αστοο 1Π ἨΟΥά5, απά 5οΠΙΕ(ΙΠΙ65 ΟΠΙΥ 1Π Πηαίίογ, απ ποῦ 
σα]]οά προπ {ο 4ΠΘΥΝΕΥ {ο ἀηΠοι]έ]ας Τη {118 6156, Ῥοσαιιδο 1 ασιοο 
πθ]ι ιο απιί]λογ ὑιαῦ Ματ] ἀῑά ποί ἆαγίνο αΠΥ οΓ ύιο ππαὐύου οἱ 115 
(.οβρο] ᾖοπι Μαἰί]ιουν οἳ Ίμικο; Ὀαῦ Ίιο αάάξ---- 

Ἡ ακδεγία(ζοπ ο ἔ]ιο ΟΥ ὲμι ο) ἶιο Γιος {ίγεί (««οβρείε, Ρ. 154. 



χαχνι ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΠΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙΟ». 

6 Πηβίοαᾶ οἳ βαρροβίπο ια οὲ Ματς οορίοά {:οπ δέ Τμ1]κο, πο 5άΡΡΟΡΕ, 
α5 γγας {ογΊηοΥΊΥ ἱπιασίπαά, ἴ]αί Βὲ Ἰμι]κο οορῖεά ἤγοπι ύ Ματ]ς, γγο αγ οχροβοά 

ο {πο βαϊπο ἀἰβιοα]ίος α5 Ῥοΐογο, ᾱ 

1μεῦ α5 56ο Ὑ]ιαῦ ὕ]οςο ἀπΙιοα]θῖ6ς αγ, ΈΤήῃονο ἶ5 Ὀπό οπθ βἰαΐεᾷ, 
ΠΦΙΙΘΙΣ, ὑαί ΥΠ οπο 5Πογό οχοορίῖοη ἴμο Ιηδίαποες οἱ γετρα] α5190- 
πηθηύ οσο) ΟΠΙΥ ἵη 63568 ΥΓ 9Π6 ΟΥ Ροῦλ οἱ ο οὔ]ιοί οὔαηΠςθ- 
Ιδί5 ασγσοο γηζ]ι ού Μαίέμανν. Ἔ]ις που], πο ἆοιαβί, Ῥο οοπο]αδίνα 
αραἰηςί ο διιρροδί6ΙοἩ (]λαῦ Τμ]κο ππαάθ 5ο ο α (τες Υοιδίοη οἱ 
Ματίς οἳ οἷσο υ6γδά, Ὀαῦ ἵδ ρετ[οσϐΙγ οαδΙΙγ αχρ]αϊπεά προη ὕ]ο 
ἹΏΡοδΙΜΙΟη ]αῦ ο (.οβρο] οἱ Ματ] 5 (αηρ]αζεά {οπι α. ΗΠεῦτου 
ογἱσῖηα] ΡγεγΙοιιδ1Υ δεά ϱΥ Ἠήτη. 

μα αγσαπιοηί ασαϊηδί ἴῃο Ροβαῖριᾖ1έγ ο{ δύ Τμα]κο΄ Μανίπσ ππαἆθ 
πδο ος πα 6,οβρο] οἱ Βὲ Μαν]ς ἶ5 ας ἰαίοᾶ :---- 

“Ῥατίνογ, κίπορ ποαϊίμον δὲ Ματ]ς οορίοᾷ {οπι δὲ 1μα]α, που ὺ Τµα]ο Γγοιι 

ο Ματίς, ού Ίμα]ο οαηποῦ Ἰαγνο οορίαᾷ {ποια δὲ Μαξίμου, Ῥδσσαςο δὲ 1ωαίο Ἠαβ 
ΙΠ ηο Ιηδίαποο α γογραΙ ασγοοιηοπό γην δὲ Μαζίμον ἑΠτοισποιὸ αἲ (0. ς., 
ΝΊΦΥΟ α1] {πο {ητου αΡΤοθ), εχοερῦ Ὑηενο ού Ματ]ς 1Πκονγῖδο αργοος γογρα]]γ γη (]ι 
ού Μα(ί]ιαυν. 

1 αἆπῃί πεϊμον Ργεπηῖσος ΠΟΥ οοπο]αρίοη. Τ]ιογο ἆγο 61565 νου 
Ίμα]ο αρ1οςς γοιρα]]γ υπό] Μαίύμου, Ὀαῦ ποῦ πθ Ματίς: Ότῦ 
οΥοη 1 ἔ]ογο αά Ῥοσςπ 1ο 63δες οΓ 5ο] ασγασπιοπύ ΙΠ ο Ῥαγα]]ο] 

Ῥαβραρο», 16 ποπ] Ίαγο Ργογοά πο ππονο ἴμαπ ἐ]λαῦ ]μακο Ἰναά 
αἀορίθά ἴλιο βαπ1ο τα]ς ΙΠ ππαίπο π5ο οἱ ὑμο ογ]σῖπα] οἱ ο 5οσοπά 
(οβρα1, νΙοἩ Ματ] Ἰας η ἰαπε]αθίπς 16, ὉΥ αγαϊ]πσ Ἰήπιςα]{ ος 
ὗα (ταπδ]αδίοι οἱ Μαἰθμουν, 

Ἔ]ιο ποχί απσιπιοηύ αάάπσοά Ὦ} (μάς απὔ]ου 15 {Γουπᾶεά οἩ α 
ὐαίομιοπί απῖζο α5 Ίοοδο απά Ιπασοπγαίο αξ ἴμο Ῥγεσθάϊίπο, απ 15, 
ΙΠΟΙΘΟΥΟΥ, αοοοτάΊπς {ο 5 ο αἀπϊδδίοη, « πού Ἱποοπιραθιρ]ο γηζ]ι 
ἴ]νο 5αρροβΙζΙο”” νο Ίο 15 αἰθοπιρίίηπσ {ο τοβιίο. Πο βαγς :--- 

6 Ῥαῦ ἴ]ογο 15 αποϊΠογ ῬΠοποπισποΠ Ιπ {πο νου ρα] ασγοσπιοπύ απᾶ ἀ4ἱδασγοο- 

πηθΏί Ῥοΐνγοσι ού Μαζίμεν απ δέ Ματς, ΨΙΟἨ, Όλοασ]ι ποῦ αρρο]αζε]γ Ἱποοπι- 

Ῥαῦϊρ]ο νηζἩ {λαο βαρροβίδίοπ μαῦ δὲ Μα{ζ]ιογγ πιαᾶο τικο οἳ 3ὲ Μαν]ςς (4οβΡε1, 

ἵς ποῦ ΥΕΓΥ ΕΔ8Υ {ο Ὀο γοοοποῖ]οά {ο 15, απά αὖ αΠΥ ταῖο οαηποῦ Ῥο οχρ]αϊποᾶ ὮΥ 

ἵέ,. ΤΗϊς Ῥμεποπιεποι 15, ἴλαῦ ἐΠποιισὶ Βὲ Μαίζίποιν απά Βὲ Ματ]ς Ἠανο ἵπ 5ο 

Ἡ Πἱβογίαίίοτι οι ἔ]ιο ΟγΙφύπι ο) έιε Τηγεε Ἰγγεί (Ποερεῖς, Ῥ. 128. 

Ἰ Ματ, 1. τ, ν. 21, ἃο.; απᾶ Νοίθ, Ρ. 289. 



ΟΡΟΕΡΟΤΙΟΝ5 ΑΝΡΙΥΕΒΕΡΟ. Χχσὶχ 

ΙΙΔΏΥ Ῥ]ασο5 α ΥΟΥΥ οἶοδο νογβρα] ασγοσπηθηῖ, ποῦ οπο οΓ {Ίιοβο βοοξΙοηβΒ νήν]οἩ ἵη 
»ὲ Ματ] 6οβρο] οσσιΡγ ἀῑβογοπί ρ]ασος {γοπα {Ίλοδο γηίο]ι {11οΥ οοσιΙΡΥ ἵπ 96 
Μαί(]λαν/5, οχλΙ {5 α εἰησ]ο Ιηδίαποο οΕ γοτρα] ασγοθιηση{. Της, Ὀοδἱάο βοοίίοι5 
ν. απά χὶ. {Ἠογο αγο μοῖ Ί955 έ]χαπ Ώνο 5ιισοσββίνο 5οοξΙοης 1Π Ῥὲ ΑΙαγ]ςς (Ἓοβρε]--- 

ΏΑΤΩΘΙΥ, 5οΟ{1ΟἨ5 Χγ. Χγι, χγι]. χν], χὶκ., (μγοισ]οιιέ αἲ] οἱ πΥίο {]ογο 15 ποῦ 
 βἱησ]ο Ιηδίαπος οἳ γογβρα] ασγοσπηοη 1Π ΑΠΥ οηθ βοηίσπσθ, ἐλοιιςσ] 1π βοοί. χἰν., 

Ισ Ππηπησαϊα{οΙγ Ῥτοσσάσς, απά 1π κοοῦ. κχ., ΝηΙο ΙππηοςΙα{οΙγ {ο11ουΥ5, πγο 
πηθοί γη] οχατηρ]ος οἳ νοτρα] αστοσιηοπί----οεροοία]1γ 1π βοοῦ. χἰν., Ἠ]1ογο ἔΠογο 
ἵΒ α ΥΟΥΥ τοππατκαβ]ο οπθ, Τ]ο ἤνο 5οοΒΙΟΠΝ, Χγ.---χὶσ., Ιπο]ιιάο ἴλαῦ Ῥογθίοι 

ος δέ Ματ]ος 6οβρο] νιη]οῖι Ῥοσίης γη ζῃ οἩ. 1ν. 96, απά οπς γη] οἱ. γΙ. 29.33 

10 15 α1νγαγς 5αὔΙ5[ασίοχΥ {ο ἆεα] γΙθ ραγσυ]αγ οχαπηρ]ος Ἰηδίουά 
ο{ σοπονα] 5ἰαίεμιοηί5. ἨΕἱκμορ Μαν] Ίιαν οἶοά 5ογοἩ 5εοΒίοη5 οΓ 
ού Ματ] (.σβρε] (Χἰγ.---κκ.), ας ]ΙσἩ, ἵπ Γαοῦ, [ουπι Ῥαῦ οπο 
Ῥαβδασο ο{ {ο (ποδρε]---(οπαρ. ἵν. 1 {ο τί. 44). 

1ἨΠ (5 Ῥαβξασο ο Απά Ῥοίῃ γογραΙ απά (αηρ]αζίοπα]. α.160- 
ΠιθΏί5. Ἠοριάος, Μαίου, αἰΜ]οιισ] ἵπ ρατύ οἱ 16 Ἠο πδον ἴμο 
οπσιπα] οἳ Ματ]ό» (.οδρε], αάάς ἱπροτίαπό πιαζίον οἱ 5 οση; απά 

Ἱπ οἴΠαχ Ῥατίς, 51ο] 8 ἴ]ο βἴογπι οἩ {πο Ἰα]ο, Πῖς αοοοπηῦ 15 Ιπάο- 
Ρεμάεπί. 

Μν ΑΙονᾶ, Ἱπ Ἠϊς γα]παθ]ο οά1δθιοπ οἳ ἴλο Νου Γοδαπιοηῦ, 1η 

αγσα]ησ ασα]ηςύ πο δαρροβίδῖοη ]αί ο Ῥγοβοπύ {οτί ο{ ος ἀορρο]ς 
οοπ]ά Ἰανο Ῥοεπ ἀαγῖγεά {γοπι ρτο-οχίδέίπσ ἀοσιπισηίς, ἀἆγγα]]ς προἨ 
ιο ἀηΠοπ]έῖος ατῖδίης {οπή «ο ππογο Ἱπιρογίαπί ἀΙδογεραποίος ΟΓ 
ζπδογ{1ΟΠ, ΟΠΠΙδδΙΟΛ, απιά αγγαπφοπιοπί.”. Απά αδ διηί]αν οὐ]οσδίοηβ 

4γο πγσοά Ὦγ Ὦν ΤΠαγίάδου, απά οἴ]ιαυ ποστη οοπΙπΙοπίαίοτς, 1 
β]ια]] οχαπη]πο οαο]ι οἱ έἶιοδό οΡ]ασθίοης ἵπ ἀοζαί]. 

1 αρρτε]λεπά ἰ]αῦ (Ἴιογο «αη Ῥο πο ἀΠΠοα]ίγ τοβρεσξίηπσ ἴμο ἴπβο- 
{1οΠ8, ἨΥΠΙ6Π, αεοοτάῖπσ {ο πΙΥ ΥΙ6Υν, 6απ ΟΠΙΥ Ἰαγο Ῥοοι ππαάο ὮΥ 
Μαίί]ον απά Ἰωπκο; Ρας Μαίου, Πιδε]Ε απ ογαν/έΠοδΒ, πηπδί, 

ΝΊΘΠ Ἰχο ππαάο 15ο ΟΕ ἴ]ιο πτίβτισς οΓ οὔ]ον αροβί]65, Ἰαγο ΠΟΠ Ιῖβ 
οὗη Κπογ]εᾶσο Ώθεη αὖ]ο {ο αάά ἱπ[ογιπαθίοπ ὙΥΙΟΠ Ίο (]οισ]ί οΕ 
ριΠοῖοπύ Ιπιρογίαπσο {ο Ῥο Ιηδογίοά ἵη Π5 πασγαίίνο, ού Τµικο, 
αἱἐλοιισ]ι πούῦ Ι1ΠΙΡΕΙΕ απ ογου1ίποβ», αά ρουδοπα] ΙΠίογσοαγΡο γη] 
λοδο Ὑ]ιο Ὑογο, απά ιαά « οατο[ι]1γ Ιηγοβ]σαίοά ογογΠῖπςσ ΠΟΠ1 
θιο Ροσιηπίησ,” ἑἑπαρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριθῶς.”) 

3 Ωιεεγίαιῖοη ο {ιο ΟΙ ίπι ο) (ιο ΤἼενοε Πἱγδί 41 οβρείε, ρ. 108. 



χ] ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΩΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ/Ρ. 

Ἔ]ιο αγσιπηοπέ ἆνανπ {ποπι οπιδείοηδ εαηποῦ, {οπι ἴἶιο παθατο 
οἱ ια 6.56, Τθοεῖγθ 80 τοβάγ απά βαὐς[αοίοιΥ απ ἀΠΦΥΕΥ αδ (]αῦ 
{ΡΟΠΙ ἴ]α ΙΠΒ6ΥΜΙΟΠΒ, ΙΠΡΙΥ Ὀεσααςα ο ἆαΐα π]ῖο] πγου]ά αΠοτά 
ἴμο ἀοβῖταᾶ 1Π{ΟΥΙΠΔΦΙΟΠ 416 ἵη {Πο ΤΟΓΠΙΘΓ ϱ3δο σαεποταΙΙγ γαπίῖπς. 
ΑΒ, ΊΟ6ΥΟΥ, 16 18 ΠΠΙΟΗ ἀνα]ἰῦ προη ὮΥγ ἴἼιοβο Ψ]ιο ἆο πούῦ αἀπαό 
Όλαί αηγ ΟΕ ο εγαησε]θί5 πιαο πδο οΓ ἴ]ιο πτίησς ΟΓ ὑμαῖν Ργο- 
ἀθοσδδοι», 1 {εε] σα]]εά προη {ο σἶνο 816] αἩ αΠΦΥ6Υ ας υμο οΙΤοιΙπῃ- 
βίαηοςς οἳ ὑμο 6356 αβΡοαΓ {ο Ναιγαηί. 

Τη ιο Βγεῦ ρίασας, ὕο αγσιπιοηύ 15 ραγαΙγ ποσαῖνο, απά {]ουθ- 
ἴογο ἨΘΥΟ6Υ 6απ οι(παὶσ]ι Ροβίθϊγο Ῥτουί. ΤΠ 1 σαη Ροϊπύ οιῦ ραᾶδ- 
δασε5 γογᾷ {ου γογά ἴἨο βαπ1ο ΙΠ ο (οβρεῖ οἱ Μαἰί]μον απά ο 
Ίλια, απά 1 Τ οαη ιο’ ἐλαῦ ΜαἰίλΠου; Ἱγγοίο Ῥοΐογο 1μ]κο, 1 πιαδῦ 

Ίπίου ὑμαί Ίμα]α πιαάς πδο οἳ Μαίίπανς (ἀοβρεΙ; απᾶ 16 15 πο 
ΒΊΘΥΘΥ {ο δαγ {]αί ἴ]ογα 4ο ΠΙΑΠΥ ῥᾷδβασας ἵπ Μαὐί]μοιν ποῦ {ο Όο 
{ουπά 1Π Ίμικο. Τ πιαγ ποῦ ϱο αΏ]ο {ο εχρ]αῖη 1 µια ἅῑά πού 
Ἱπο]αάο ἴ]ιοπα 1π ῖ5 ἄοδρε], Όαέ Τ ἆο πού από ὑμαῦ ἹποχρΠΙοαΡΙΠ6Υ 
15 1Π 1{δε]Γ α ]τδύ ομ115 ο{ ἀῑδρα]ίαί, ΑΙίλοπσ], Ποπεταετ, ο ὁ8η- 
ποῦ, 1Π ἃ 6.56 Ἰ]κο ἴ]ιο ργεξαπό, οχρεοῖ {ο Ῥο αὐ]ο {ο ἀἴδοογειτ σέ] 
οετίαϊπόγ 1η 6ΥΕΓΥ Ιπδίαποο ἴλμο πποδίτος υπο ππαΥγ Ἠαγο Ἱπάπσοά 
ΑΠ {ΟΥ {ο Ίαγο βε]εοίοά οπς Ῥοτίοη οἱ α ργθ-οχίδήίπο ἀοσιπθηί 
απά οπη]θίεἆ αποί/ατ, γεί 1 (Ἠϊπ] ἴεγο αγθ 03868 1Π πΊΙοἨ Ὑο 68η. 
Οπε οἶαδς οἳ οπη]βδῖοης 15 θαδΙΙΥ αοοοαιπίο ΓοΓ---παπιαίγ, απἴορ- 
ἴἶσα] ἀείαί], παὔτιτα]]γ σἴνοι 1π μα αοοοπηύ οἱ αη ογαψ]ίποςς Ἠγί- 
ἴησ γη]θ]ι ολο Πγδύ Ἱπίσηίίοη, Ὀα6 αδα]11γ οπαϊσέοά Ὁγ 5αΏδοφισπέ Ἰ]ς- 
ἰογίαηςδ. Ματίς αὐοαπάς ἵπ 5ο, ἀείαῖ]δ, Ὑ]λΙο αγο Ἰα[υ οιῦ ὮΥ 
Μαἰί]ιευν απά Τμι]κο Ώεσαιιδο 6ο Ἡγῖίο ἨϊδίονΙσα]]γ. 

Μι ΑΠογτά Ία5 οπΙγ οἷθεά οΠθ6 6356 ο{ Ἡ ΟΠΙΙΒδΙΟΠ, ΥΙΟΙ, 1 ού 

Ίμακο Παά πας πδο Οἱ Ῥγο-οχ]δίπσ αοσοαηίΒ, -' δέ ποθαδβαγτ{ή/ 
ιαυο [ογ1π6ῦ α ρατέ οἱ 1 (115 αοοοιπϐ). Τῆο Ῥαβδᾶσο ἵη αποβῖον 
το]αῦθΒ {ο ἴμε ππούίοη οἳ οἱ} ]οτά ἵπ ὑ]λα Ἠοιςε οἱ ΦΙΠΙΟΠ. 

Το πιο 16 αβροααΙ5 {]ιαῦ λα Υοαδοι ΝΗΥ Τα] οπηδίθᾷ ΠΙΕΠΡΙΟΠ 
οἳ ὑμο οτεπύ Ἰθγα, ἵδ (ναί Ίο Ἰαά αἰγεαάγ τε]αίεά Ι6 ἵπ α ΓΟΥΠΙΘΥ 
ρατῦ οΓ 16 παιγαίίγε (ΥΠ. 96). Μπ ΑΠοντά ἆοαρ ποί, Ιπάεεά, ]π]ς 
]λο ογεηίς ἴ]α Β411Ἰ6. Ἠο βα78, ἵΠ ῖ5 ποίο ΟΠ ἴλμο Ῥαββασα, - ΤΠο 
οπ{ή ραγέισιζαγ πι 60ΠΊΊΠΟΠ ο ἐ]ο ἴιυο 15 {ιο απιοϊπέίπφ τ{δεί[; απᾶ 



ΟΝ ΤΠΕ ΟΜΙΡΡΙΟΝΡ ΤΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑΡ. ΧΙ] 

ουθη {]ιαί ἱ ποί δίγ1οί[ή {ο βαπιο. ἜΤ]ια οματασίον οἱ ἔλο ποπιαή---- 
νο ἀεδοπρίίοη οἱ ιο Ἰοςί---ί]α βαγῖησς πίογες-- ο {Πππο----ᾱὖο 
αἲἱ ἀποεγοπί”. Το ἐς Τ τορΙγ ἐλαίῦ ποπθ ΟΓ ἔ]ιο ἀῄαγαιιοος α]]ιάεἆ 
ιο ὃν Μτ ΑΙοτά εοπἰγαςἶοῦ ιο αοοοπηί5 1π ἴ]ο οἴ]ον (1ορρεῖ». 

Ἠ1ῆι τοσαγς {ο ἴἶιο ὤἴππο απᾶ Ῥ]ασα, Μγ ΑΠογά αἁπιίς ε]λαῦ “' ιο 
οχαοί (πιο απά Ρ]αςο αγα Ἱπάσογπ]παία;. Ῥαῦ 1Γ 8ο, ΠΟ αΓσΙΠΙΘΠ6 
σαπ ο [ουπάσά οἩ (πο ἀἰδογαραπογ.  βαρροςο {]αῦ 1μ]ο τοσσῖνοἁ 
Ἀπ Ἱπάερεπάαπί αοοοιπί ΟΓ ἴ]ια (γαηδασβοη, ΥΙ6 πο ἀαἴο, απά Ίιας 

Ἰπγοάιιεοά Ιέ αφ Ἰ]δίγαίίνο οἳ ὑλο Ῥ]ατίκαϊσοα] παπύ οἱ οἸανΙίγ οί 
ΜΙΠΊΟΠ, ““0Π6 ΟΕ {1ο Ῥ]ιαγίκεος,” ΥΠ. 96, π]ιορο τε]ασβίοπ ΟΕ ἴ]ο οοπηςο] 

οἳ ἀοά, απά Ο]εῖδί 5 τοπιατ]κ5 (Παγααροῃ, Ίο ας ]αδύ πανγαίαά. 
Ἠγτῆν τοσαγᾷ {ο ἴ]α οἸατασία οΓ ἔἶιο ἩοΠΊΕΠ, Ίο πητιδ6 ποῦ ΓΟΥΠΙ 

οαγ ορίπίοῦ αἱἐοσεί]ογ οἩ ἴμο αγ] Ιπάσπηοπί οἱ α Ῥ]αγίδοο. Ό]ιο 
45 ΟΠ66 ἃ ΒΙΠΠΘΥ, ΠΟΥ 8ο γαδ α Ῥοπϊθοπί---θ]ιο ]αά ΠΟΥ 6ἨΟΡΘΠ 
Όιαί σουᾷ ρατό πλ] 5οι]ά πού ο {ακοι αγαΥ Ποπ Ἰου; Ὀιί 
5ιγοΙγ 16 ἆοας πού Γο]]οσγ ]λαί 5]ια Ἰιαά πογον Όσοι α ΒΙΠΠΟΥ. Ίο 
οπο ἆοαρί Ῥιύ (ας ο αοοοιπέ σίνοη ὉΥ ο οἶιπ οἱ ἔἶιο τιποβίοη 
τε]αΐο5 {ο ἴ]ο βαπ1ο ογοπύ αξ ἐ]αί παγγαίεά Ὦγ Μαίου απά Ματ]ς, 
α]]λοιισ]ι οΥεη Ἠογο ἴ]ογο 15 α ἀἴδογαραπογ α8 {ο ἀαΐο; πο Τη1]κο5 
αοοοιπέ ασγοςς Ῥογ[οοῦΙγ νη(]ι Ἠ1, η ναί γνας ον]άοπ{]γ ἴ]ο πποςῦ 
πέγ]κίπσ [οαέαγο ἵπ ἴ]ο 56οπθ---Μ]ιο Ιπίοηδο ομιοβίοι ία] Ἰοά Ί1ου 
ο προ 15 [οοῦ ηῖθι Ἠου Ἰαῖν. ἜΤ]ϊδ τηαςδύ Ἠαγο Ὀσσηῃ α τοπιαγ]καΡ]ο 
αἰτοιπηβίαηςο, {οΥ 1 οἴη πλάκας 11ο ΟΓ 16 6ο ἀοβίσηαίο Μανγ--- Τί 
ας θα Ματγ νο] αποϊπίθς ἴ]ιο Ποτά πηθ]ι οἴπίπασπέ, απά γ]ροᾶ 
Ἰή5 {6ο γι Που Ἰαῖγ χι. 9. Ῥιαΐί «οπΠραΥο ἐλὶς πΙθ Τω]κοῖς 
αοοοπηΐ, ΥΠ. 95, Ψηογο πο ατο ἴοἰά (]αῦ ο νοπιαν « Ῥοσαπ {ο 

85Η Ἰῖ5 Γοοί ηΠ {θαΥ5, απά ἀῑά προ ]οπι ΜΗ ἴ]ιο Ἰναίγ5 ο Ί1ου 

Ἰοας, απ Ἰαβςοἆ Ἰς [οοί, απά αποϊπίσά ἔ]ιοπα υ/δ] ]ιο οἱπππσπί. 

Ῥε]ενίπς, ογαί[ογοα, ἐ]ιαί ἴμα ογοπίς αγο {1ο βαΠΠο, 1 64Π 566 ἃ 

Ρου{οςσί]γ σοοάἆ ΤοβδοΏ {ου ύ 1μ]κο οΠΙΙ58ΙΟΠ, απά ]οο]ς προ 16 ας 
4η αἀά[θοπα] Ῥτους ἔ]αί ο ογοΠί αγο ἴ]ιο βαπ1ς, Ῥτῦ ρἴγοιι ΠΟΠΗ 
Ππάερεπάρηί 5011098, 

ΤΠ ΒΟΠΙΟ 68565, {]ιογοίογο, Ψ6 ϱ63Π 560 ΤΘΔΦΟΠ {ΟΥ ἐ]ιο ΟΠΗΙΒΡΙΟΠΒ, 

1 οαηποί Πιερ, Ἰοψθγον, (Ιήπ]άπσ (]ιαῦ οπο ΥΘΗΡΟΠ ΝΙΥ ύ Τµι]κο 
ἀἷά ποί Ιπο]ιάο ππογο ο ἔ]ιο (.οδρο] οἳ Μαίου ἵπ Ἰής γνας, (λα 1ΐ 



ΧΙ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΦ4Ν ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ.Ρ. 

85 ἸηοαΏύ ο ἃ οετίαϊη οχθεπί {ο Ῥο εαρρ]επποπίατγ {ο 16; ιαῦ Ίιο 
ηιθαπῦ 0ο πτιίο αι {ο οἱ οι Τ,ογᾷ, πΙοἩ οΓ 10βοΙΕ γγοι]ά Ὄο εαῇ- 

οἰοηί {ο βαὐϊδγ Τ]ιουρ]]ις οἳ μα οογίαϊπῦγ οἱ ἴῑιο (Πϊησς Ἡ]ογαΙΠ 
Ἰιο Ἰαά Ῥουυ Ἱηβίγαοίοά, Ῥαΐ ν/ΙοἩ, αἲ ὕ]ο 8απ1ο {ἴπλο, ποι]ά πού 

1οηάςΥ ὑμα Ἰαροιτς οἳ Μαἴί]αεν βαρεγῇιοι. 
Ἠ1Ών τεσαγᾶ {ο ο ἀῄεγοπεςς ἵπ μα αγγαπφοππεπέ ο{ ἴ]ιο ογάςι 

ο{ ο αοσοιπί5 οἱ Ρρατσσ]αν ογεηί5, 1 ποι]ά πιεγαΙ]γ οΏδαιτο 
ὑαῦ ἴἼειο αἲθ βεγονα] πποάθς ἵπ ν/μΙοὮ πο] αοοοππῦδ ΠΠΑΥ Ῥο 
αΥΥαηΏροά. Ἔ]6γ ΠΙαΥ Ῥο αγαησαά οἶῃον αοσοογᾶϊπσ {ο ἴλο οτι 
ο πια, οΥ οἱ Ρ]ασα, οἳ ο{ βαρ]θοῦ ; 5αο] γαγίαζίοης ἵῃ αγγαησαπιθηῦ 
πο Ἠπά ΤΠ αἰ] Πδθοτίσα] αοσοαηίς οἱ ὔμο βαπιο αγεπίς---απᾶ {ο ]χῖς 
ΥοῦΥ οὐγίοις οα.156 Ίο ΠΙΑΥ ἵηΠ ΠΙΑἨΥ 63865 αβοτ]ρο ὑ]ο ἀΠΤεγεποσς 
οἳ αιγαησειπεπύ 1Π ἴ]α ἀῑῄεγοπί (ἄοβροῖ». Ἔαχκα, {ου Ιπδίαπος, ο 
ΜΘΥΊΊΟΠ ΟΠ ἴμο Μουπί. Ίο, αἀορᾶπο λαο οἩτοπο]οσῖσα]. ογάστ, 
6ροσίῇος ἴ]ο ρατίιοι]αγ οοσβδΙοΠ5 Ἱρονπ Ὑ]Ιοι ἐῖς βετίος οἱ ἆἱδ- 
6ΟΙΙΥΡ65 Ίγα5 ἀα]ιγογοά; σ]ςί Μ αὐὔ]λευν5 ατγαησθιηαηἔ, ασσογᾶϊπς ἴο 
ἴἶνο εα)]οοί, ἆοας ποῦ το πίτα 5ΗοἩ α βραοϊβοαίίοη; απά ἵῃπ οπΙθίπς 

{ο ποί]6ο λο ρατοπ]αΓ οοσβδίοης ο{ ον Γιου αἀάτοβδεδ, Ίε αοὖ5 
Ίῃ αοοογάαησθ {ο {πο ρίαη απροῃ πη]οὮ Ίο Ὑγοῦο ]]5 (1οδρε[, οἱ οοΙ- 
ἀθηδίησ ἴ]ια παιγαίῖνε, Ὀαῦ οἰγίπσ γουΥ {11 ο γγονάς οἱ ουν Ποτά. 
Ίπ ογάου ο απάαιείαπά ΥΊΥ Ίο ἀῑά τοῦ Ηπ]ς 16 ποςθδδαΥΥ ἴο 5Ρ6- 
οἵ[γ οσο] οἑδαθίοι ΟΠ Νο] 61λογ Ἰαιο 5ροζκοῃ, Ἡο6 πηιδύ Πσιιγο {ο 
οιι5οἱγος ο ]οσα] ΡοδΙίοη οἱ Οαρεγπαπῃ, Α. Ηρλίηο γ]]αρα, οοἩ- 
βΙδ]πσ αμα οἱ α βἱπσ]ο ΤΟΥ ο Ποιιβ6ς ΟΥ ἨΠΑΙΥΟΥΥ 5ἰνοοῦ, δΙέπαίοά 
οἶοδο προη ἴ]α πιαγσίη οἳ ὕμε Ίμακο οἱ Τ]ρενίας, πΙθ α- πιοπηξαϊη 
τ]Ιης ἩηπιοβΙαίοΙγ Ῥεμιπά,Ἡ αΠογάϊπσ πο 5ρασο {ου αἀάγοδδίης αἩ 

Ἄ. Τμ16 αοοοιηῦ οΓ {μο ἰορορταρ]ίσα] Ῥοβ]δίοη οἱ Οαρογπαππα ασγθος συν] ἐλαῦ οἱ ἔλπο ρ]ασο 

ποΥΥ οπ]]οᾷ Ίεἰῖ Εωηη, νά σ]ι 15 ϱεπογα]]γ βαρροβοά {ο Ῥο 165 εἶίο. Ὦν Ἠοβίπβοη, ἵπ 5 Βρ]1σα] 

ΥΟΞΘΑΤΟΊΙΘΒ, ΓΠίπ]κ5 16 [αγία {ο ἐ1ο βοα{Ἡ οἱ Γζλαπ γα, στοαπάΊπς Ἠῖ5 ορίπίοπ ΟἩ ἃ ραβξασο 

η ἴμο αεσοιπί οἳ ἴ]μο ν]δς οἱ Αποι]ῇας {ο ἔῑιο Ηο]γ 1μαπᾶ, πΥμΙοἩ ἶ5 σἶνοη Ὦγ Αζαπππαπας, 
ΑΡρού ο{ Ίοπα, ἵπ 5 6 14ου ἆοσ Τιουῖς Βαποίῖς,” (Μαρ]]οἩ,  Αοΐα 6αποίοσαπα ογαἰπῖς Β. Ῥο- 

πθς1 οί,” β.0ο. ΠΠ. ϱ6. Ἡ. Ῥ. 465.) που Αντοιμας ν]β]οᾶ ο Ἠο]γ Τμαπᾶ, ἴπ ἴ]νο κονοπ{Ἡ «61- 

ἔάῦγ, Οαρεγήααπα ΕΠΙ τοἰαϊποά 155 παπηρ. ο ἀρβογίρος 16 α5 οχίοπάἶπςσ {ογ α οοηρἰάεγαρ]θ 

Ἰοηςσῦμ ἔνοπι οαξὲ ἴο πνοδί, 6 οἨ απ επἰγεπιοῖή παγγΟιο 6ρασε” 9Ἠ ἴλιο ππατσίη οἱ ἴμο Ἰαίο, Ῥο- 

ὕνοει α πιουπίαίη ΟΠ ἴμο πογίῃ απά ἴλιε ]αΐνο {ο ἐ]ιο που], - απραδίο Πίου παοηίθΊα οὐ 5ίασ- 
ἨΙΠη οοαγοζαῦο βραΐῦΙο ρου ἴ]]απα παγίδα ΟΥΕΤΩ Ίοπσο ἐγαππαῖζο ργοξοπαἶδατ, ΠΙΟΏΡΘΙΗ 30 

44 π]οΠα]] Ῥ]ασα {ασμπ Όέγο αὖ αιιδίγα[ξ ᾖαῦεπε, πΏ οοσαξατα ἵπ οτέαπι.”. ΤΗΙς ἀρεοπίρίοι 
4ΡΥΘΕ65 νθη 11 Γἴιπι, Ὀαῦ τοῦ γη Γζλαπν γαἰι, ννΏίοὮ Ίας ἐ]ο Ἰα]κο {ο ἔ]ιο οᾳ5ὔ. 



ΠΕΜΑΗΚΝΣ ΟΝ ΟΠΒΟΝΟΙΤΟΙΟΔΙ, ΑΠΒΒΑΝΑΕΜΕΝΤ, ΧΙ 

α5δοπηρ]οά τη] (πάς οχεορῦ ροή ἐἶιο πποη(αΙΠ (τὸ ὄρος), ΟΥ ΠΟΠ α 
Ροαῦ 1π ἴ]α Ἰα[ο. Το 5αγ, (λογοίογο, θ]ιαῦ ο Ποτά πγοηί «πρ {ο ἴ]ια 
ΙΠΟΙΠ{ΑΙΠ (ἀνέθη εἰς τὸ ὄρος, Μαῦ., Υ. 1; Πμακα, ΙΧ. 28), ος ὁ ψοπί οιῦ 

{ο ἴἶιο πιοιη{α[η ” (ἐξελθεῖν ἐις τὸ ὄρος, 1μτι]ο, γΙ. 19). γα οφ αἱγα]αοπῦ {ο 

ραγΊησ ἐλαῦ Ίο πνοπί {ο ἴμο πδια] ρίαςο ο{ αἀάτγοβδίηπς ὑλο ῬοεοΡ[ο. 
ΝΟΥ, ποίΠΊησ 15 ΤΠΟΥΟ 6ΟΠΊΠΠΟΠ (απ {ο ταοογά ἀῑδεοινγδος ἆε]ι- 

γογοά αἲ ἀπ]ογοπί {ππος ἵπ οοπύΙπποι5 ογάσν, πηλού πΙαΥ]ΐησ ο8ΟἨ 

ρανίοπ]ατ οοθαδΙοΏ Ἱροη. ὙΠΙΟἨ ιο ἀετεπί ροτῖοης ΟΕ 5ο] 
αἀάγαβεος Ίνογο ἀαἱγογοᾶ. 1 Ίαγο αὖ υΠῖδ πιοπποπύ Ιγίπο Ῥο[ογο 
πηθ Όπγο ἩΟΥΙ5, οης οἱ ίσο], Φεμ]σΙογπιασ]ιοις Γπίγοαιοίίοπ {ο έμο 

Λου Τεβδίαπισπά, Ἰαδ πο ἀῑνΙδίους οἱ Ῥ]ασο οὗ 6ππα, α]έ]λοιισ] ονἱσ]- 
πα]1γ ἀε]ίγογεά Ιπ α οταν ο Ιαοίιγε. Τη ιο ολοι, ΝΙερι]ιν”5 
1/οσίηγες ο ἐ]ιο ΠΠἰδίογη οἱ 1νοπιθ, ἴνογο αγο Ιεοῦαγος ἀα]νογοά ἴπ 
ἀμπογοηί γοαις Ιποογρογαίοά ΙΠίο 916, ο οάτίου (Ών Βομνι) 
ορβεγνίησ---- 15 οοπιρ]παίοη οΓ ὕπγο 6011568 οἱ Ιοοίαγος ΙΠίο 9Π06, 
ὑποιισ]ι 16 ἆοοβ πού αἱ αΥ5 Ῥγεδοιγο ἴ]ο οχαοῦ [ΟΥ απά ον ἵῃ 
πγη]οι ΝΙερα]τ το]αίοά ο ΠΙβίΟΥΥ, Υεῦ ἆοαδ πού οοπίαϊπ α βἰπο]ο 
πγογά αν]Ιο]ι να πού αοἰπα]1γ αίεγοά ὮΥ Πιπιζ----Υοἱ. 1. ρ. δ. 1 
ΤηΔΥ α.ά ναί, ἵπ {Πο πατταθίγο οΕ ια ογάΙπαχΥΥ οοα15ο ΟΓ ογθη(ς, 
βγεί «λτοπο]οσίσα] οτάαν ἶς οἳ τησ] σγοαῦεί Ιπιρογίαπσθ ἔπαῃ 16 15 
ἵπ ἴ]ια 6359 ΟΓ πΠΙΥ4ΟΙ65, 16Η αγο μ. ἴ]ιο ΠΘΟΘΡΡΑΥΥ ΟἨΒΟ(6ΠΟΘ 
οἳ ΡτεσσοάΙπο εγοηίς. 

1 β]ια]] που οὔεν α {6η ΤΟΠΙΑΥ5 ΟΠ {ο οΡ]6οδίοις, γα γη {ΟΠΙ 
ο Ῥοβίίναο εγιάεπσο Γαγπ]δ]ιοά Ὦγ ιο ογαπσο]1ςί5, (ο ἴλο Ἡγρο- 
(]ιοςῖς (]ιαίῦ ἴΠ6Υ ππαζο τιδο ΟΕ οαο]ι οὐ]ιοι”5 ὙΙίησς. Τη ἁοΐπο ο 
1 ασα]π το[οχ {0 ἴἶιο αγσαπιεπίς ο{ ΜΥ ΑΠονά, ἴ]ιο Ιαΐαςῦ πγτ]ίου γ]ιο 
πΠαΙΠ{αΙη5 ἔ]αί ποΠο οΓ ύλο ογαησε]δί πηαάο δο οἱ ο γγίησς 

ο{ ὑιοῖγ ΡγοάθόσββοΓς---- ΥΙ6Υ’ ΠΙΟ] 16 45ο ἴακοη ϱΥ Ὃν Τανιά- 
80Η ΤΠ Ἰ]5 Ιοαγπος απά εἰαρογαίο Ππτοάποίοη {ο ἴἶιο Νοιν Τορία- 
πηοηύ. ἜΤ]ο ᾳποδίοἩ, α5 Μ΄ Α Ποτά ἴσα]γ οΡΒογα», “ οἳη οη]γ Ὀο 

βΡο]νεά ὮΥ α οατοΓα] οχαιηΙπα(]οι οἱ ἐ]ιαΙχ (ια (οβρε[ς) οοπίοηίβ.” 
Ἠο να βίαΐοβ ιο 63565 ΝΟΥΟ ἴ]ιο ογαπσε]Ιδίδ 1ΠΑΥ Ὦο 5αρροβοᾷ 
{ο Ἰαγο πιαάο 5ο ο{ οὐ]μον (ποδρε!5:--- 

“ Ἐλίλογ (α) ἴ1ναγ [οτι ἴᾖλοβο οίΠογ (1οβροΙβ Ἰπβιβήοίοπέ, απά Ἰνογο αΠχίοΙΙΒ 

{ο δαρρ]γ ας ας ναπθίπςσς οἳ (8) ἴΠογ Ῥο]οναά {Ποια {ο Ὦο ογΓΟΠΘΟΙΒ, απά 



αν ΟΝ ΤΗΕ ΟΕΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΊΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑ. 

Ῥιχροβοά {ο οοτγοσὲ πλαξ πας παοοιιχαίο; οὗ (γ) Όπου ψήκμοά {ο αάαρύ Όλείν 

οοπ{θπ{ς {ο α ἀπογοπί οἶαδ ο τοαάστ», Ἱποογροταδίπο αὖ ιο βαΠ19 6Ἴπο νΠαῦ- 

6νον αἀἀῑίίοπα] τηαἑον {Πογ Ῥοβοοβδεᾶ ; ΟΥ (6), τοοοίνίηρ ἴμαια α5 ααὐλεπί]ο, 

Όνογ Ῥουγονγοά {οπα ἔΠαπῃ βαοἩ Ῥαχί5 α5 Όλο Ῥαγροβεά 6ο τε]αίο 1π ΟΟΣΗΠΗΟΗ 

πα Ὦ ἔποπα.”ὰ 

Τ]ιο Ἰαδῦ ἔνο δργοβίδίοης αγ. 5ο ΕΥ {γπο, Ῥαΐ {ΠοΥ ἆο ποῦ πθεύ 
{ο πο] σ15ο. ὲ Μαἰμου πγοῦο {ου ο οπ5---Ἴοποο 5 οοη- 
οἰαπύ α]ιιδίοηΏς 6ο 1ου] Βογϊρίιγας απά ύπα Πα β]πιοηύ οἱ ΡΥΟΡΙΙΘΟΥ. 
ού Ίμι]κο πγοίο {ου ΤΠιοορ]ιή]ις, Ὑ]ο Ἠά5 πού ο ου---Ἴθιεο Ἰα 
ἀοοας πού α]]αάς {ο ]οπι. 

Μν ΑΙοτά σο65 οἨ 0ο 8.7, ὑμαῦ---- 

«ΟΥ ΒΙΡΡΟΡΙΊοη (8) ἶ5, ἐπαῦ, τεοεῖνίπο ο (.οβροΙ οὗ (.ορροῖς Ῥεΐογο ἔ]εια 
α5 απἰΠοπθίς, ἴμο οναπσο]1δίς Ῥουγογγθά ἤγοιη ἔποπα 51οἩ Ῥατίς 5 {Πα7 Ργροδεά 

{ο Παγγαίο 1Π ΟΟΠΗΊΠΟΠ ὙΙΜ ἔμοπη. Ἐταῦ {Πῖς ἆοθς ποῦ γεργερεπέ {πο πα{ίου οί 

{αοῖ. Τπ πο οΠθ 0159 ἆοθς αΠΥ εγυαησα]εί Όουχου {γοπω αποίλοχ αΠΥ οοηδΙάε- 
αὐ]ο ρατέ οτοη οἳ α βἰπσ]ο πατταίίνο; {ΟΥ πιο]; Ῥονγονήπς πγοι]ά ἹππρΙγ γετραΙ 

οοἰποιάσπος, ππ]ο5ς ἵπ ἔλο «186 οἳ Ἡεργαϊεθίο Ιάΐοπι ο οίμασ αββίρπαβρ]ο Ῥεοιι- 
Πατίγ. Πέ ἵς Ἱποοποσίναρ]ο ὑμαῖ οπθ Ὑτ]ζαυ, Ῥογγοψήίηρ ΕΓοπ1 ΑΠΟΤΜΟΥ ὕπ φοοά 
Ταὔλ απά πηἩ αρργουαῖ, πποα]ά αἰίου Ἠῖς ἀῑοξίοη 5ο οαρτ]οϊοαδΙγ αδ, ο ἐλίς 

Ἰιγροίλεςίε, πο Άπά ἴ]ιο {οχέ οἳ ἴἶλο ρανα]]ε] βοσῖοπε οἳ οαχ (Δ9οβρεῖ5 αἱίεγοά. 

Τιοῦ {μο ᾳποδέῖοη 6 αΠςγογθᾶ Ὦγ ογάίπανγ οοηριἀρταθίοης οἳ Ῥτοραβϊμζγ, απά 
Ἰοῦ αΠΥ Ῥαδδασο ΟΟΠΗΠΙΟΠ {ο ἴλο {ηγθο οναπσο]κί ο Ῥιαό Το Ίο {θδί. ἜΤ]ο 

ῬΒεποπισπα Ῥγοπεπ{θά υη]] Ῥο πΙΠΟἩ ας Εο]]ογς :---ΒΠ5έ, νο βμα]] Ἠανο ΌἨμνες, 

ἤνο, οἨ ππογθ πονάς {άεπέίσαϊ, ἶιει α8 πΒΏΥ ου]οζζψ ἀἰκίύπιοί, πιει Όντο οΊαιιδες 
ΟΥ Π1ΟΥΘ θχργθςδεά ὅτι έλε δαπιεωογν, Ραῦ αἰ[εγίπιφ ἵπι ογάεΥ; Ἴϊοι α οἸατ5θ 607ι- 

ἑαὐπεά ἴπι οπιε ΟΥ ἔιυο, απά ιοί ὅτι έλνε {λίγα ; ἴλεπ δευεγαζ τυογᾶς ἰάεπέϊσαϊ, ἴ]ιαι ἃ 

οἸαιιδο 1ιοέ τυ]ιοῦζη ἀἰρέύποί, Ῥαῦ αρραγεπέζγ ἱποοπιδίδίεηέ ; απᾶ 8ο {ογμ. 

Τη αΠβη6ί {ο {ἶιοδο τοιπατ]ς, 1 ποι]ά οΏδοιτο ὑλαῦ Ν΄ Α]ονᾶ 

Ἰα5 ποῦ εχαιξίεά ο Ῥοβδιρδίος ΟΕ ἴ]ια 65ο. Ἠο Ίπας πού ππεί 
ε, 6386 ἰπι]]αΥ {ο ἔ]α Υ6ΙΥ 6ΟΠΙΙΠΠΟΠ 9πΠ6 οἱ π]]ο] ια Ἠϊδίοτίες οί 
Ναρίαν, Φιιομοί, απᾶ Α1βοη 419 αΏ οχαἸηρΙθ. Ὑοί {]ετε 16 ποί α 
βἵησ]ο Ιεποπιεποη αἀάισεά ἴπ Ῥγοοί ὑ]λαί λε εγαησε]]δίς πιαάο πο 
πδο οἱ μα ποτ] οἱ ὑμαῖγ Ργεάςσθδδοτς, Ὀπύ π]ιαῦ πηΔΥ Ὀο πιοῦ π(] 
ΊΠ ῃοβδο ΠΙΟάΕΘΥΠ 6ΟΠ{ΘΠΙΡΟΤΑΥΥ ΠΙδίοτΙαΏΒ, ἵπ. 68565 θα γε ΠΟΥ 
]ιαῦ ύΠαγ ἁῑά πια]ο αδο ο{ ύλο πγοχ]ς οἳ 6]λείγ ῬγεάςσθβδοτΒ. Τη ἴ]ια 

Ἀ 1)γοζεφ., Ρ. ο. Ἐ Τὸ, Ῥ. 4. 



ΑΝΡΙΓΕΗΒΣ ΤΟ ΟΡΟΕΟΕΟΤΙΟΝΡ, χ]ν 

Πγεέ Ῥ]ασο, οιτοπΊησ ΓΤΟΠΙ αποίΠοτ απ{Πος ἆοθς πού ποςςββαΙ]γΥ 
Ἱη[ο γογρα] οοἴποίάεποο---Ῥεσατδε ἴ]ιο Ιαπσιασο οἱ ιο απιί]οῦ5 Π1ΑΥ 
νο ἀπενοπί; οἳ 6ὖ6π Ὑ]θγο 16 18 {ο 5411ς, ἴ]ο οπο απὐ]οΥ ΤΔΥ 
αὐτίιάσο {λα οίματ, οΥ ΙΠΡΤΟΥΟ Ἰ]5 ἀῑσίοη. ΤἨοτο 15, {ου Ιηδίαησο, 

-ᾱ ΠηΠΟἩ σγραίο απποιπέ οἱ γοτῦα] οἰποϊάσποο Ῥούγοση 1μακο απά 
Μαίίπεν αν Ῥείπεσοη ΑΙίδοη απά ἈΝαρίαι, Υεῦ Ἠ]ιο οαη ἀοιρί 
Ῥαΐύ ας ΑΙδοη πηαάο πδο οἱ Ναρίαι ὅ 1π φοοᾷ Γαᾖ απᾶ τί 
ανρτουαί{ ” 

Τ]ιο οΡ]ασθίοηβ πιαάο Ὦγ Ὃν Ταγίάδοη {ο ἴ]ο βαρροδίθίοπ λα 
ΔΏΥ ο{ {ο εγαησε]Ιδί5 πηαάθ 5ο οἱ {1 ποτ] ο{ ἰὑ]αίτ ῬγοάεςθΒΡΟΙΡ, 
ἆο πού ἀῑΙεν στοα{]γ {ποπα 6]οδο οἱ Μν Α{ογά, απά (Πογοίοτο ἆο 
ποῦ τοφι]το {ο Ὦο απβΨογεά ἵπ ἀθίαι]. ο βἰαΐος Πῖς ορ]εσῦίοι 
{ο νο Πγρούμορίδ ναί Ίμιικα πιαάς δα οἳ λα ῥτεσθάΙπρ (ἀοβροῖβ 
ύναδ---- 

«Το {οτπα οἳ 16 π]ΙοἩ ΒΙΡΡΟΡΟΡ Ἰμι]κο {ο Ἠαγο πῃαάο 15ο οἱ Μαἰίμενν απά 
Ματ]ς οπηπού Ῥο αἀορίεά, 6111 16 ομπ Ῥο πού ἐμαῦ Ίο Ἆας ἵη αἲ] οᾳ5ο5 τοσθίβεά 

Όλο 56ᾳποπςθ Ἡεγο 16 15 απομτοπο]ορίῖοα] ἴπ έλη ; (λα Ίο Πα» τοροαίοά {ΠΙπρς 
να Ἱπιρτογοπηθηίς ἵῃπ {Πο ψαγ οἳ αἀάϊθοἨ, οχρ]απαίίοη, οἳ ἀθβΠΙἴΘΠΟΒΒ, ΟΥ 

Ὠιαί Ίο Ἰαςδ πΙογτα]γ το[αϊπθᾷ {γοπη τεροαπο νατίοαδ Ῥρατίίοι]ατς Ιπ ἴμο 

οναπσε]ίσα] Ἠϊβδίοτγ, π]οτο ἔπεγο οοιι]ά Ὦο πο ν]βῖιρ]ο τοοβοαίίοἩ. Ύθ Ῥε]ίανο 
Οναί 19 18 ΙπηροββῖΙΡΙο {ο Ῥτογο ΑΠΥ οἱ ἴἼιθρο Ῥοϊηί5, απά απο, ἰΠετοείοτθ, 6οἩ- 

βἰταϊησά {ο αἀπαῖέ ἴἶλαξ Ἠο νηοίο Ιπάερεπάεπ{]γ.”---ΎΥοἱ. 1. ϱ. 996. 

Τ]ιογο 15 πο απθδίῖοη τοδρθεῖησ {ια Ἠϊδίοτίσα] Ἱπάερεπάεπεο οί 
ού Ίμαικο, {ον 16 15 πο Ππρεασμπιοπύ ος Π5 Ἱπάεροπάσπσο {ο 5αρ- 
Ῥο5ο {]αί Ίιο τηαἆθ τ1δο οἱ ἴμο οτ]ρῖπαί πι ίησς οἳ 6ΥαψΙ{ΠΘΡΡΟΡ, 
βιο]ι α5 Τ οοηβίἆαν ε]λο ψγοτ]ς ο{ ῬοίἩ ιο Ρτεοθάϊπσ ογαησο]Ιδίς {ο 
Ῥο: 16 15 πού {ο οογτοσί, Ῥιό {ο αγα1] 1ΗΠιβεΙ{ οἱ ιαῖν υτησ», (αί 

ού Τμα]κο τηαΚοβ τιδο οἱ (επι. Ὦν Παγιάδοι αάάς :--- 

« Ἡο οαπποῖ, Ιπάθεᾶ, ΒοτίοιβΙΥ Ῥοετεπαάο οτΥβε]ναος ἐαί αΠΥ οπθ Ψ]ο βἰίς 

ἄονα να απ απρ]αβδθς πω, πιά ]οο]κ5 αἲ 1ο (108Ρε]5 αγταηρσος ἴπ ΠΑΥΤΠΟΗΥ, 

η] οπηΏγασο {ια Ἠγροί]ιθβίδ. ({ίυεγε(ψ ἵπ αγταπρεπηεπό απ πηα{{θχ, Ὀιιό ο5Ρο- 

οἶα]]γ Ἱπ 5ίγ]ο, 15 βο Ιπίογτηϊησ]εά γη οογγεβΡοπιάέποε, ἴ]ο ἀἰδοτεραποίθς 8ο 

Ιπ{θτ]αςς {ιο αρτεσπιθη{5 ἴπ ΘΥΘΥΥ Ροββίρίο νατίείγ, ναί 1 ἵδ Ἰατά {ο Ῥο]ίονο 

ἔπο αβεαπαρίίοη ἔλαῦ ΑΠΥ οπο οορ]εά βοπα αποί]οΥ, οἨ ποπα (νο, ος (λαῦ Ίο 

τον]δοᾷ {Ίιετη, οὗ {ναί Ίνα Ἱπίοπάεά {ο βαρρ]επησπί έλοπα ἵπ α ραγίίοι]ας πιοί]μος,. 
Τ]ιο πανιά παλγ οἳ οαο]ι υυπ]ζαυ 68 ΟΦΥΟΕΙΥ ο Ιορδί βἱρ]ί οἱ, ἵπ ιο τη]ἀρί ος 



χ]νὶ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑ. 

νατγ ο]οξο γογρα] οογγοςροπάσςποθα. Τ1ο οοἰποιάσςποθς ο{ ἀῑσθῖοπ βο]άοπα οοπ{Ιπαθ 
{Ἠτοισ]ιοιί α Βἶπο]ο γουδο αἲ α ππο. ΤΠ6Υ ατο Ἠπαϊίοά {ο Ῥγο]κοη ρατῖ οἱ 86Ἡ- 

ἴθηοςς ; {μογ αγο ποραταζοά Ὦγ ἀἰδογταραποίθς ἵπ 6Υ6ΥΥ πηοᾷρ.”----Ύοἱ. 1. Ρ. ὀ9τ. 

Τό ποπ]ά πο ἁοαρί ὃο α Ῥοπεγ[αὶ αγσαπιοπύ ασαϊηςύ ἴμο 51ρ- 
Ῥοβίδίον (ια Τμα]ο πιαᾶςο 5ο οἳ απ οπἱσίπα]. απθλογύγ π ἀγεεῖ, 
116 οοπ]ά Ὦο Ποπ (]λαῦ « ίλο οοϊποϊάσεπςσες οἱ ἀῑοίίοη δε]άοτα οοΊ- 
πια ἐλτοπσ]οιί α βΙησ]ο ΤοΥ5ο αὖ ο πε; Πογ αἲαο Ππηθες ο 
Ότοκαη Ρρατίς ο 5οπίεποσες;”. Ῥιό 16 ποι]ά Ῥα ποπο αρα]ηςδί 15 
ΠηΞΙΙΠο 1159 ΟΓ {Πο καπιο ἀοοιππεπί 1π α ἀπεγοπίύ ἸαΠσπασο, Ώασαδο 
βιιοἩ αγο οχαοΙγ ίλμο ῬΠαποπιεπα ο Ἱπάερεπάεηύ ἰγαηδ]αίθίοη. Όὴ 
ΏαγΙάδοη, Τη {Πο 4Ώογο ρᾶββ8σο, οματασίατῖδος πῦ]ῃ διήΠοῖοπῦ ασοιι- 

ΤΟΥ λαο οοπποοΒΙοη Ῥδύπαση Ίμικο απά Ματίς Ὀαῦ πού ὑμαῦ π]ΙοἩ 
18 Ῥοσυ]ίαν {ο Ίμικο απά Μαίίμεν. ἍΙμοῦ αΠΥ ΡοΓδοΏ ΟΟΠΙΡΔΥΘ 
Ομπ]βί0ς πιοβδασα απ 115 {65ΙΠΙΟΗΥ {ο «9 οἨπ ἴμο Ῥαρίιςί, 35 σἴγθη 
ῦγ Τμικο, τή, 29, 28, π]ῦ ἴ]ο βαπ1ο η Μαΐδ. χὶ. 4, 11, (566. τι. 

Ρ. 2967) οἳ /ομτπ ἴπο Βαρίϊςί5 τοργοοξ {ο {1ο Ῥεορ]ο, ἵπ 1ο, ΠΠ]. 
7, 9, γη] ο εαπιο ἵπ Μα. ΠΠ. 7, 10, (Θες. Ἱ. ρ. 224) απά Ρροϊπό 
οτύ βἴπη]αγ ασγοσπηθηίς 1π απίοΥ5 1ο ἨαγΥο πο ϱΟΠΙΙΠΟΠ απὐΠοὐγ 
Ῥα6 οτα] (α1θίοη, απά Τ π]] Ῥο τοαάγ ἴο αθαπάοη {ο Ιγρού]οβίς. 
1,οὐ 16 Ὀο τοπποπιβογεᾷ αἱ5ο ὑλαῦ πο Ἰατο (μτεε Ιπᾷεροπάεπύ αὔΠοτς 
ἀαδεοτ]ρίπο {1ο 8α1ηο ογεηίς, απά οσσβδΙΟΠΕΔΙΙΥ πδίησ {Πο 8816 από]ιο- 

τ11ς65. Ῥαῦ 5οπ]ο ΟΕ {]ιεςδε αιι(]λογ]6165 816 ΙΠ {ο δαπιε Ιάῃστασς, απά 
6ΟΙ1Θ Οἱ {]απῃ 1η α ἀΙεγοπί Ἰαησαασο ΠΟΠΙ (λα πδοᾶ ὮΥ μα εγαησε]- 
15. ΤΊσΥ αἱ5ο οοθβδΙοπαΙ1Υ 5ο ἀπογοπύ αππὐ]οπ6ῖ68, απά βοπηθύΙηαο8 
πηα]κο δἰαίοπιοπίςδ ΓΥΟΠΙ 0λαΙγ ΟΥΠ οὐδογγαίίοηβ, ΟΥ {ΟΠΠ 1Π{ΟΥΠΙΔΛΙΟΠ 

{αγηϊσμοά Ὦ7 ογαπἸίηθβδθν. Τετ Ί6 ἨαΥο ΠΙΠθ 0Υ 66η Ῥοββίθ]ο 
6α31565 πιοςΙ{γΊης ἴ]ο τε]αί]οη οἱ ο 88Π19 6ΥΕΠ6, 6αοἩ οἳ ὕλθπι οοἩ- 
αἰσύοπί ηΙζἩ ο πιοδῦ ρον{εοῦ (γαμ{α]ηο»ς απά ΠάεΠίγ οἩ ]ε ρατύ 
οἱ ἴ]ιο ἨΙείογίαΏβ, απᾶ οἱ είν Κπιοπ]εάσα ο{ εασἩ οὐμει”5 πτιησς, 
Ύλο οαπποῦ, {]ιογοίογο, ποπάοι 1 πο Επά « ἀῑνοιδιῦγ 1η α1γαἨσο- 
πηθηί απιά πιαζίο Ιπίαγπιϊησ]οά πθ] οοιγαβροπάεποθ.”. ιο Ρ]επο- 
ΊηΘΏΕ, ΠΤΙΙΒ6 ΠΘΟΘΑΣΑΓΙΙΥ Ῥο οοπηρ]σαίεά Ἠ/]εγο ἴ]λο «1ιδ65 αἲο 6ΟΠ]- 
Ρ]οαίσς, απά οοιηρ]σαθεά ῬγεοϊδεΙγ α5 Ὃν Ώαγιάδοη Ἠα5 ἆρδοτ]ρεά 
μα εοπιρ]ΙσαὔΙοἩς 1Π {ο (ἀοβΡε]5 {ο Ρο. 

Ὃν Π)αγΙάξδοπ, απ {ο α οοτίαϊη οχίοηέ Μι Αογά, Ἰαγο αἀορίεά 



ΤΗΕΟΒΥ ΟΕ ΟΒΑΙ, ΤΑΕΑΡΙΤΙΟΝ ΠΕΕὉΤΕὉΟ. χ]ν]ϊ 

(ιο ἔΊιοουγ Ῥγορουπάσοά ὮΥ (ἱ6δεΙατ, ὑλαῦ ἴ]ιο Ῥοποπιοπα Ιπ (11οΒ- 
[Ποπ απο {ο Ῥο αἰραίεά {ο ὅ ογα] ἰπαοη.”. «ΝΟΥ, ο ΠΙΑΥ 
αἀπηῖς (λαῦ Ἰωαο, απά οὖοι Μαἰέ]λοσ, πιαγ Ἠαγο ἀσιϊγεά 1π{οΥπα- 
ἴοι ογα1]γ ΓΓοΙΗ ἔ]ιο αροδί]ος; Ὀαϐ Ίνο πηιιδύ πού οοπ{ουπά ογα] 1Π{οί- 
πηα(ΙΟἩ πΙ( ογα] ἐγαδίο----]ναῦ 18, ἀῑτοοῦ Ιζ] Ἠοαγδαγ ογιάσηοο, 
Ἀοπο ΟΕ ἴοδο Ἠ]ο αἀορί ἔἶιο Ιιγρού]ιοδίς οἱ οναΙ ἰναδτθοι Ίπαγα 
αὐίοπιρίοά {ο ροῖπῦ οπῦ 1Π ἴ]ια (ἀ4οδΡοἰΒ ιο ΡΙεποπΊσοπα ΟΓ ἐγαςΙΠΙοη; 
[ου (αά1ίίοπ, Ἰ]κο παηδ]αδίοη απά (γαΠπβδορίΙοἩ, Ἠαδ 1{86 Ῥ]οπο- 
Ίηθηα. ΤΠ ο ντ ήπσς ΟΕ ιο Εαίμαιβ Ὑνς πηοοῦ ΙΙΙ (Ἴιοπι οοἩ- 
δίαηί]γ, ἵΠ ἴ]ιορο οΓ ιο ογαπσο]ἰβί5 πθυου, 1 τα]οοί, ἔ]ιογο[ονο, ἔἶιο 
Ἠγροί]ιοβίδ Ὑγ]ΙοἨ α5οΓΙΡ65 ὑ]λο Ῥ]εποπιοπα 1Π ᾳποδίοη {ο οταἱ ἴτα- 
ἀπίΙοη----ποῦ Ώδσααδο ονα] (γαιθοι 15 θαά ονιάσησαο, Ὀαΐῦ Ὀοσααςδο 

Ἴιαγο αὖ6 πο ἴγασος οΓ 16 {ο Όο Γοππά 1Π ο (ἀοβΡε15. 
Ἠ/Ίαπ οπθ Ῥείδοη το]αίθΒ {ο αποῦΠογ 8η αεοοιπύ οἱ ογεηί5 γ/λ]ο] 

Ἱα ας πηοββας, ἴ]ο Ἠσαγοι 15 Παβία {ο ππϊδαρρτο]ιοπά γγ]αῦ 15 
α]ά {ο ἸΗπι, οἨ {ο {ογσαίῦ Ὑγλαῦ 15 δαϊά; απά 1π ο σοιΥςδο οἱ οταΙ 
ΠΔΠΒΙΩΙΡΡΙΟΗ, «οπ]οσίιγο 15 ο[ίοι ἸηΙδία]οη {οΥ αβδογοῃ. ΤΟΥ 
τοροαίοἆ (4ΠΡΠΙΙΒΡΙΟΠΗ, ο 6ΓΥΟΥ5 αγὶδίπο ΓΟΠΙ ύΠθβο 6811865 αοσππηπι- 
Ἰαΐς, 011] ἵπ Ῥγοσεξδς οἱ πιο ιο τεροτύ Ῥοαχς Ῥιί Πέῦ]ο τοδεπιρ]απσς 
{ο ο γααλίγ. ἱγ Ἠα]ίογ Φοοίῦ {οππάς 8οΠηθ ΟΕ Π15 {α[ε5 οἩ οἵα] 
(γαάΙΙοἩ, απά Ἰαδ Όσοι αὖ ρα, 1η 15 ΡτοίαςςθΒ, {ο ἀἱδοογογ ἴια 
γατίαΒΙοη5 οἱ ο ΡίοἩΥ. Τ]ο πιαῖη {αοῦ προη ψη]ο]ι ὑμο γάο οὗ 
1αΠΙΠΙΟΥΊΙΟΟΥ’ 15 {οιπά ες, ἵδ ἀιαῦ α ἀἁαπισηίαν ο ΥΙδοοιπί Φίαϊ γα 

πηαγτ]ες απά ἀῑσά γη ζΙη α {οτη]σΠί. Αοσεοτάϊησ {ο 80Π16 αοοοαη(ς, 
ὕιο Ἠγιάο Ίγας {ογοσᾷ ΙΠίο ἴ]ο ππαγῖασο ΡΥ 16ν ραγοπίς, απ πιαᾷο 
α Ἰηπγάστοας αὐίασ οἳ. ο Ῥτιάσστοοπα; αοοογάἶπσ {ο οἴ]οΥς, ἴ]ιο 

ΠΑΥΤΙ4σ6 Ίγα5 ασα]ηδύ ἴ]ο ΨΙδ]οβ οἱ 1ου Ῥαῦσοηίδ, απᾶ 16 γα ἴ]ιο 
Ρτγιάεστοοπα Πο αἰίασκαά ο Ὀγιάο; γ]δύ οὗ]ου αοσοι5 Τ6ΡΥο- 
βοηύ 16 α5 α ΠαΡΡΥ ππα1γΙασο. 

γατιαίΙοῃ, (Πποτοίογο, ἶ5 ἴο Ιπογιίαδ]ο οἰαγασίογίδίϊ]ο οἱ ο{α] ἰ1α- 

ἀῑποη. ἼΠογο 15 πολης 1Π ο παίατο οἱ ὕ]ιο (1οβρο] παγαίίτο 
ο], 1π (15 τορροςῦ, {κος 16 ού ο{ ύ]ο οαίεσοτΥ οἱ αἰ] οὔ]ιου Πῖς- 

(οΥΥ. Τ]ο οτΙσίπα] ογαν/{ΠΟΡΒΟΡ, ἴ]ιο αροδί]ο5, Ἡογο Ἱπάσεά ΙΠπδρίγες, 
απά {(ιογοίογτο ποῦ Παβίο {ο ο1γου: Ῥιύ (λα Ἠθαγοι Ὑσγο πού 

ΙΠΡΡΙΥΟΔ, απά (Πιογοίογα {]ιείν αεοοιΠπίδ πιαδύ Ἰαγο Ῥργοδοπίθ {ιο 



χΙτή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙαάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΠΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ.Ε. 

πδια] ΡΠΘΠΟΙΠΘΠα. “Α. δεγοοῦγρεᾶ ογο]ας οἳ ογα] (ταάΙιοπ πετεν 
ἀῑά ποι ογε οὐ οχϊδ. Ἠνεη ροοῦτγ οαπηπού ϱο τερεαίεά ποτό 
γατΙαΙΟἨ5.  ΟἸβμαἈδεη οἶθες Ἠοιπθυ απά ΟΡ8ίΑΠ {ο Ῥίογο (]αύῦ 
(Πο ραταῦ]ος απά ἀϊδεοιγεες ο{ οί Ποτά πη]σῃί Ῥο τερεαίεᾶ 6οη- 
απ/{]γ 1η ἴλο Υ6ΥΥ 5αππο παγ. 1 ἆο πού Ῥε]ίετε μαῦ Ἠοπιαν απά 
ΟβΡίαη Ὑγεγο τορεαίοᾷ οοηβίαπ/Ι7 1Π ύ]θ Τ6ΙΥ βαπιο παγ; Όαύ 1 απι 
Υ6ΓΥ οεγίαῖη {]μαί Πδίοτίοαὶ ΠαΓΓΑΔΙΟΠΏ ἨΘΥΟΥ 08Η. 

Έ]ετε 15 οηΏθ ΡΙ6ΠΟΙΠΠΕΠΟΠ Ῥθου]Ια {ο οοΠΙΡΟΒΙΡΙΟΠς ἀειιγεά Πο 
ἴ]ιο 6αΠ1ο γα 8οἈ1ς68, ἩΠΙΟΗ ΤηΑΥ Ὀο ὑογιποά ο ΡΙΕ6ΠΟΠΙΘΠΟΠ 
οἳ ἰα]]γίησ. Ἔπια πτ]ίθυς ππαΥ αάά πιαζίετ ἆταπη {οπι οίμες 
ΒΟΙΙΥΟ65, ΟΥ {αγ Ίεαγο ού ῥᾶδδασθ», Ριύ 6ΥεΙ απά ΠΟΠ 0]αγ τούατη 
(ο ἴλο οπρῖπαὶ απύΠοπέγ Ὑ]ενο ύΠαγ πΠ] Ῥο {ἔουπά {ο {α11γ π]θῃ 
θαοἩ ούλα; ιτ 16 15 οΏΙγ ἵη 5πο] 98568 ὑ]αί βιιοἩ οογγεδροπάθπσθΒ 
οσσαῦ. Ἠεπος, π]εη (Παγ ἆο οοσαΣ, πο αἲθ Ναιταπθεά 1η Ιη{οΓΙΠς 
ἴ]ιο οχἰδίοπος οἱ α Ψπιδίοη οπσίπα]. 

Ἠο τηΒΥ αδίς υ]αί Ροβδίρ]θ Τ6αδοη οοπ]ά αΠΥ οἱ ἴ]ιο ογαπρο]1δί5 
Ἰαγο {0Υ Ἰαγίησ Υθσοι15Ο 6ο ο γε πνουδύ ογἰάεπσθ---εγιάεπορ 
Ισ] γγου]ά ο το]εσθοᾷ ἵπ απΥ σουτ ο ]πδί]ος--- Παπ {Π6Υ Ἰιαά 
800655 {ο ιο ΤαΓΥ Ῥαδί0. Τμεί π5 {α]ο ἴλο 6.8 οἳ Φύ ἸπΚκο. Τε 
{6ἱ15 15 ϱχΧΡΥΟΡΒΙΥ ὑμαί Ίο Ἰιαά οοπηπααηΙσαθίοῦ Ψηζ εγαονέπθςβθεΒ 
απά πΙ]Πϊςίους οῇ νο /οτά----ἴοι ἴῑλε ΕΧΡΙΘΒΡΙΟΙ παρεδόσαν ἡμῖν ΠηΠΒ6 

οἱ πεσθβΙϐγ Ιπο]αᾶο Πήπηβ6Ι{. ο οετίαϊπ]γ που]ά Ἠαγο Ἰαά πο τὶσ]ῦ 
{ο αβδιτο ΤΠοορβΙ]ας ὑμαί Ίο « Ιπγορίϊσαίεἆ ψΙ(Ἡ αοσπγαςγ,” 1, γηθ]ι 

8ιιοἩ ΊηθαΠς οἱ ἀοἵπςο 5ο, Πο Ίιαᾶ Ιηδετίοά απγἰΠῖης ἵπ Πῖ5 (.οδρο! 
{γοπι (γαβΙθοη. ἘῬπαί 1 Ίμικο Ἰαά πο οδσβδίοη {ο ταν αηγίΠΙπσ 
ΠΟΠ 5ποἩ α 8οπγος, »ὔ]] Ίο5ς Ἰαά Μαίίλαευ, ΠΙΠΙΒΕΙΓ απ ογογ1ύηθΒς 
απά πλΙη]βίαΥ οί {Πο Ἰλογά. Ασαϊη, ΨΙθ] τεσαγά {ο Ματ], πο πιαῖ- 
ου πούλα Ἰο ἀεηγεά Ἠῖς Ἱπ[ογπιαδίοη {οπι Τεῦευ ογαΙΙΥ οἱ ἴπ 
πηΠθησ, ΙΠ πο 85ο οι] Ίιο Ίαγο ππαἆθ 166 οΓ {γαά1ὔΙοῃ. 

1 που’ ργοσθεά ο ΙπαιΙγα ΙΠίο {ο οα11δε5 οΓ ια ΡΠαΠοΊΊσπα ΟΕ 
ιο οοηποσῦΙοη Ῥεύπαοεη ἴ]α (ἀοβροῖς. Φ1ςΠ Ιπγθείϊσαῦίοηβ 4ο Ῥε5ύ 
οοπάπείεά 1Π ιο τούτοργαάο ο.ᾷ6Υ, {ΟΥ ὮΥ 16 Ἡγε 6. Ῥγοσεεά {οπ1 
η]ιαῦ 15 ΙΠΟΝΏ {ο ναί 15 αΠΙΠΟΝΗ. 

Αβδιπι]ησ λαού ὕπο (.οβρε] ο{ ο οἨπ παδ ἴ]ο ]αδύ υτϊδίοῃ, οἱ αὖ 

Ἰοαδύ Ἰαδί ριρ]δ]ιοά, απά ναί ἵπ ο παγαὔίγο Ίιο το]αίαος ναί {6]] 



ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΝΝΕΟΠΙΟΝ ΟΕ ΤΌΚΕ ΑΝΡ 4Ο0ΗΝ. χ]ἰκ 

ππάου 5 ΟΠΠ οἨΏβοιγαίίοη, ἴπατο ομπ 6 πο 5πο] ἆοοππποπίατγ 
αστοσπιοηί Ῥούνοσῃ 16 απά Ἰηδθοτῖσα] γγοτ]κ5 υηίοη Ῥοίογο 1ΐ5 ραῦ- 
Πσαίίοη, α5 ιαῦ γγῖο] δαὐβίςίς Ῥούνοσπ {ιο οὔ]ιο (ἀοβρεῖς, ΆΝου”, 
πο Ππά (ναί ΤΠ ἴ]ιο {6Υ; 63565 ἨἨογο ια 584110 ογθηί5 απο τουογᾷοά 
ἵη ὑ]5 (4ο8ροΙ απά έ]ιο Ργοσσάἴπςσ ΟΠ6Κ5----Β16Π α8 ιο [οοᾶῖπσ {ο βγο 
Ὀιουδαπά, απά ἴἶλο πποίῖον ο{ ουχ ΤΠογά αὖὐ Βείμαηγ---Ης αοσοιπί8 
αἲο οη/Ιγε]γ Ππάορεπάσηπί οἳ οί. Ἔ]ονο 15, Ί1οΥ/6Υ6Υ, α ροββίθ]ο 
6.56, π/ η] οασ]έ πού {ο Ῥο ογεγ]οοΚκεᾷ. Έτοπι ένο παπιιζο οἵΓο]- 
ἰαπὐΙαΠΙίγ οί ΠΙΑΠΥ οΓ ιο ἀεία]ς ἵηπ ού ο] οἰπς (οβρο], πο πηιιδύ 
5αΏροβο (αῦ (αγ Ὑοτο οπἱσίπα]]γ οοπηπηέοά {ο γης γη]]]ςέ {]ιο 
ΠΠΡΥΟΡΡΙΟΠ ας 50] [ορ] γη] ο εγαοηί5 πιαᾶο προὴ Ἰήπις Ὀπύ 
15 ο, ἴΠ6γ πηιδύ Ἰαγο Ὄσει Ὑπέίοη Ῥοείογο δύ ]μα]κο νγοίο Ἰῖς 
(άοβρε], απά νο πηιιδύ 5ΙΡΡΟΡΘ {λα α ΤΠΠ ΟΓ γ6βθαγο] Ίο 5 
ογαησα]Ιδύ ποι]ά Ἰαγο Ἰαά ταεσοι15θ {ο 80 απαιθδίοπαΡ]θ αη απἲ]ο- 
τΗΥ. Ἔ]οαιο απο, Ἱπάσαά, 5ἴχοπςρ ΤΟΔΡΟΠ5 {οΥ Ῥοε]ονίπσ {]ναί Ίο ιά 
5ο, απά ναί δύ 1 ο,π, α5 Ψα]] α5δ οὐ]λεν ο{ ἴῑιο αροδί]ος, ἀα]ιγενεά 
(ο Ἠ1πα αοοοιπίς οἱ υ]ιαί (ιο Ἰιαά 5οεη; απά (]αί ἔ]ιο Τθπδοῃ ΝΗΥ 
πο σαηποῦ οχ]ΙΡΙύ ιο οοπηποσθίοπ Ῥούποσθη «οἨπ απά Τµι]κο, α5 πο 

σαπ Ῥεύννοοη Ίμακο, απά Ματίς, απά Μαιίμου, ἵδ οψΊπο {ο ἴἶο 5α)ρ- 

Ρ]επιαπίατγ οἸαγασίετ ο ο {οιτύ]λ (ἄοβρε], απά ναί ο απί]ου 
ἱπίεη(Ιοπα]ΙΥ αγοϊάεά ταροαίηρ π]αῦ Ἠαά Ῥοεη ρα0]δ]ιοά Ὦγ (ιο 
Ρτοεσθάϊησ οταησα]]δί. λαο οαπ πας οχρ]αῖῃ {ια αἴ]οποο οἱ ού 
1011 45 {9 Τ6ΓΥ τοπιαγκαβ]ο ογεηί5 ἵῃ ἴμο {ο οἳ ουν Τιογά αὖ ὦΥ]σ]ι 
Ίο γγα5 Ῥγοδοηί, 516] α5 (ο Τταπκβσιγαθίοη απά ἴ]ο Ταδύ Βάρρογ. 
Ἠ1Φ Ῥγοδεπος ΟΠ {ιο Ἰαΐΐοι οσσαδίοη 15, Ἱπάσοεά, αἰαάεᾶ {ο Ιποϊἆσιι- 
α1]γ, Όαό νηθποπίύ ἀείαῖ]δ, α5δ αἩ ογεπί ]ΙοἩ πηιδύ Ὄο ΚΠΟΨΠ {ο 

ιο τοαάεν (ακχι. 20); Ῥαΐέ Ίο 16 α[ιοσείῃαν 5Πεπύ ας {ο ιο Τνγαπς- 
Πσιταίῖοη. ΆἈον, ο βπά ἵπ 1ο αοσοππό ἀείαῖ]ς πο] σοτ]ά 
ΟΠΙΥ εα Γιγπϊδ]μοά Ὁγ Εείογ, «]αΠΠ65, οἱ 1οἨπ; Ὀπίύ πο οαππού 

αβοτίρο ἴ]οπι {ο Ἐεΐου, ΤοΥ {αγ απο πού ποσά Ιπ ἴλο 5ασοοπά 

(άοβρε]. Ἠ15 π[οτιπαπί, {11ογε[ογα, πηιδύ Ἰαγο Ῥσυι α1(]που 1 απΠιο5 

ΟΥ ο) οἶν ---απιά Ὑο «απ αοοοιΠῦ {ΟΥ ]ιο βἶ]οτσο ο{ | ο, Υ 51ΡΡΟΡ- 
Ίησ ναί Ίο οοηβιάσγοά 16 ΙΙΠΠΘΟΘΕΡΑΥΥ [ο τοροαί Ὑ]αῦ Ἰαά Ῥουι 
αγοιάγ σΊνεῃ ΡΥ (ιο οἴ]ιογ (άοβΡαίδ. Ὀιαί α πονγκ τπαγ Όο 5αρΡΙο- 
ΠΠΘΩ{ΑΣΥΥ, θποπύ Ὀοίπσ α ἨΙογο δαρρ]οπιοΠό, Το Ἰαγο οπίοὰ 



1 ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΠΕ ἀαΟΡΡΕΙ5. 

οτοιγέμίπο το]αίοά Ὦγ ιο οἴμοι ογαησο]ούς ποι]ά Ἰαγο τοπάσνοά 
Π]5 (οεροὶ οἱ πο γαίαο, απΠ]ο56 αοζοπαραπἰεᾷ ΡΥ ἔ]αι. 1 Ῥο]ίογα 
ναί Ὀού]μ 96 ο οἶη απά δὐ Το πθαπῦ {]αῖγ ποτ] 6ο Ὄο αἲ οπσο 
πρρ]οιηοηίαῦΥ, απᾶ ν]αῦ ἄογπιαἨ οπ]ΐος ὕευπι “ δειρδίαπαἰς,”” 0.6. 
αΌ]ο {ο δίωπά ΡΥ 0Ποπβοίγθς. 

]ο]μ”5 αεσοοιιπό οἱ {ο τοδανγδοβίοη Ἠαβ αἱ] ύμο οιγοπτηδία 1αΗ16Υ 
ο{ απ ογαψ]ίηας», απά Ἰ6γθ, 1 αΠΥΝἨςΥΕ, ο πιὶσ]ύ εχροοί {ο Βπά 
ογἰάσποο ὑ]ιαῦ οὐ ]μι]κο πας ασαπαϊηίοά ψΙ(Ἡ 16. ΝΟΥ, Τ απι Ραῦ]δ- 
Ποςά (]αῦ (πογο 15 ογΙἆσηποο ὑπαῦ Ίο πας----Ὅμαῦ, πι] Ἰής ασσοαπῦ 15 

Ῥασοά ου οὔ]μα 8011065, Ίο Ίαδ πιαᾷο 16 πιογο οοιηρ]είο 7 ]ιαῦ Ίμο 
Ίας ἀογιγαᾶ [οπι ομηπ, μας, δύ 9 οἨπ ας σἴνοη αη οχίτεπιοΙγ 
απορια]. αοοοιηί οἳ 5 οὕἩ γΙδι {ο ὑμο βερπ]οιτο 1π 6ΟΠΙΡΑΠΥ 
ψηζ Ῥεΐεν: 6 Πµακο 18 (ο οπΙΥ οὔ]αι ογαησε]Ιδ Ίο πούῦίοσς 1έ. - 
Τη ἀοἵπο 5ο, Ίο ὑγοαῖς 16 ΠβίοτΙσα]1γ, Ιοαγῖησ οιύ μα ατουπιδίαπ/]α] 
ἀεία]]ς, οοπβηίπο ΗΙΠΙΦ6ΙΓ {ο μα πιαῖη {αοἲς----ᾱ]] οἱ π]οἩ αγθ {ο Ὄο 
{ουπᾶ ΤΠ ο) οἶνῃ---απά αὖ οεγζαϊη Ροϊηίς ΟΕ {1 παγταίίτο ὑλο αοἑοιη(5 
{αν ; ἰλμαῦ ἶδ, ὕπο 881ηθΘ ογεΠί5 αἴαθ 6ἶγοηῃ 1η ἴ]ο 64ΠΙο6 ποιά 

οχασῦ]Υ αὖ ἴ]οδο Ροϊπίς οἳ ο παιγαίῖνο π]ογο α. Ἰηδύοτίαη, ὁοἩ- 
ἀσπείπσ απ. οπσίπα] πποπιοίγ, γοπ]ά παζαγα]γ ιδ 0η. ο) ος 
αοοοιηί 15 α {οἱ1ους :---- 

6 Ῥοΐουν υοπῦ {ογῦ, απᾶ {μαί οἴ]μοεν ἀἰδοίρίο, απἆ οπΊΠθ {ο {Πο 5ερι]οῃτο. 3ο 
ἴπογ ταη. Ῥοῦμ ἰοσείμογ: απά ο οἴμον ἀἰδοῖρ]ε αῑά ουίγαη Ῥοαίΐαγ, απά σαπηο 

Πγκί {ο ἴμο βερα]οΏγο. Απά Ίο δἰοορίτιφ ἄοιυπι δατυ ἔε ζὔπεπι εἰοί]ιες ἴγύπιο; γοῦ 

νοηῦ ηο ποῦ Ίῃ. Τπαεη οοπιείῃ βΙπποπ Ῥεΐου {ο]]ονήπρ Είπα, απά πνοπύ Ιπίο ἴο 

πορι]σ]γα, απά 5οοῦΏ {ιο Ἠποι οἰού]ιο 16, απἀ ἴπο παρ]ΚΙΠ, ἐλαῦ γνας αροιιῦ Π18 
Ἰθαά, ποῦ Ἰγίπο πη ο πο οἸοίπας, Ὀαῦ πὙταρρεά {οσαί]μας ἵπ α Ῥ]ασο ΡΥ 

1086. παν νγεπύ Τη αἱδο ἐ]λαῦ οί]ιαν ἀῑδοῖρ]ο ππΠΙοὮ οαπηθ Πτβῦ {ο ἴῃο βορι]ομτο, 
απά ο εαπγ, απά Ρεμενος.”---(οὔτ, κκ. 9-δ.) 

Έ]ιο αοσοοαπί οἱ Πο ΒαΠ1θ γἱςῖῦ 15 {τς σίτεπ ΡΥ ού Τωακο :--- 

4 Τμοη αγοςο Ῥεἴ6χ, απά ταη απίο {Πο 5ορι]οΏγο; απιᾶ είοορύπιφ ἄοιυπ ᾗιε 8ατὺ 

ἔλιο 2ὕπει οἰοί]ιεε ἴψὔτις, Ιαἱᾶ ΡΥ (ποπιδε]νος.”-(αχῖν. 12.) 

Πέ πιαγ Ῥο ορ]εοίοά {ο ο βαρροδίοη ἰπαῦ Ίο ἰοο] {ο 
αοοοαπό οἱ 015 γ]διῦ ΠΟΠ «| οἶππ, ἴλαῦ πο ΠΘΠΙΟΠ 15 πιαζο Ιπ Ι6 οἱ 

5 Ῥγοδοπόο; Ὀπύ Πείοαπς ἆὖο πού ἵπ ἴλμο Παρῖς οἩ παπηῖησ αἱ] 
ΝΟ ΝΟΥΟ ριοδοηῦ αὐ απ ογοηῦ; απά ο ρατί Ισ] «ἱ οἱΙή {αλκοβ, 1η 



ον ΤΗΕ ΟΟΝΝΕΟΠΟΝ ΟΕ ΤΌἘΚΕ ἨΊΙΤΗ ΡΑΓΡΙ., Π 

5 οπΏ αοσοιηό ΟΕ ἴλο (γαηδασβίοη, 15 ΠΙΟΤΟΙΥ ἐλαί οἱ α π]έηςςς, 
Ῥοίου γγα5 ἴἶιο Ῥοίβοπ ιο, προΏ. {]ᾖς οσαδΙοἩ, βγεῦ οπηίοτοά 1Πίο 

ἴ]ιο (οπηῦ----] ο,τι, αἰέλοισ] Εγςῦ οἩ. ἴ]ο ροῦ, σἰνίπσ Ῥ]ασο {ο Πήπη, 
Αρσαϊη, ο αοσοππίύ οἳ οἱ Πογᾷ αβρεαχαποο {ο ἴο ἀῑδαιρίος αὖ 
«1 6Υ158]6Π1 15 σῖγοη ἵη ἴ]ο ΥγοΥγ γογάς οἱ 1 οἶιη :---- 

ϐ ]οδα5 οαπ1ο απιά σίοοᾶ ἴπι έ]ιε πιἰακέ, απιζ δαἰέᾖ ιιπίο ἐλεηι, εασε ὂε πο γ/οι. 

Αγιά τ0]ει ᾗιε ιαά 5ο καἰα, ᾖιε κ]οινεά (]ιεηο ᾖὶ Παπάς απιά Λε εἰάο. οι ἴλο 

ἀἰδοίρ]ος Ὕγεγο σ]αά νο 616Υ βαν; ἔ]ο Τιογα.”---(κκ. 19, 20.) 

ύ 1μ]κο το]αίο5 (χο 8απιθ εγοηύ {πι :---- 
6 Ίορι5 Ἠπηςε]ῇ είοοᾷ τι ἔλε ποἰαδί, απιζ 5αέλν πιπίο {]νεπα, Ίεασε ὃε ιπίο οι. 

Ῥτί Ίου Ἱογο ἰογτιβοά απᾶ αβγιο]ίοά, απά βαρροβδοά ἴΠαί ἴΠογ ας Βοοη α 
αρἰπξ, Απά Ἰο μαϊᾷ ππίο ἔμονα, ΤΗΥ ατο Υο ἰτοιρ]οά Τ Παπά]ο πο, απά 96ο; 
{ου α ρὶγῖέ Ἠαξ] ποῦ Πας] απἆ Ώοπος α5 ο 560 1ο Ἠανο. «4 1ά τ0]ιετι ᾖιε ]ιαᾶ 8ο 

εαΐζ6, Ίο 5]ιοιρε ἔλιεπο ᾖιῖ5 Παπάς απιᾶ Ἠῖ5 {οοῦ. Άπά π]]ο ἼιοΥ γοῖ Ρε]ονεὰ πού 
{οΥ 1ο, ὧο.----(κχὶν. 96-41.) 

Έ]ιογο ἶ5, ἴογαίογο, ΥΘΑΞΟΠ {ο 5ΠΡΡο»ο ὑ]αῦ απιοησδύ ε]ιο σοΠΙΠΙΠΙ- 
π]σκίΙοη5 ο οαγαπ1ίπθςδος απ πηϊπ]κίους οἱ ιο ποτά, αἰ]ιάσοἆ {ο ϱΥ 
κ Τωα]κο ἵη Π5 Ῥγοίασα, Ύγογο ἴ]ο γεί ππραβ]δ]ιοά πΙοπηοΙγ5 οἱ ύ 
“1011, απά ]ιαί ἐΠοβο πα6υα πιαςο τ18ο οἳ Ὀ} ΠΙΠΙ, 

Έ]ενο 15 5] αποί]οαν ΡοβδΙΡΙγ νο], 1π απ. ΙΠΩΙΙΥΥ κο {ιο 
Ῥγοδοπί, οιισ]έ ποῦ {ο Ὦο ραδδεά οὖε; αππούϊοσά. 1 πιοαΠ ἴ]ο 
αδεϊρίαηοο ψίσἩ, α5 α Ὀο]ογοά Ππεπά απά {61ου-]αβοιτοΥ, Ίο ΠΙαΥ 
Ῥο 5αρροδεά {ο Ἰανο ἀατίγοά {οπι ἴπο Αροβίιο Τα]. 

Έ]ιαγο «απ Ὀο πο ἀοιδί Ὀιιό ναί ἴ]ιο οοΠηθούίοῦ πηιδί Ίαγο σίγοη 
στοαῦ γα]ιο {ο ο τησ ΟΕ ού Ίμιι]κο ΙΠ ιο οβϊπιαθΙοη οἳ {ο 
οατ]γ Ογ]κίαπς, απά πηοδύ ]156]Υ 5ο; [ου ο ἑαπποῦ ΜΠΡΡΟΣΟ {]αί 
Ἰιο νγοίο νέ]οιέ ιο αποθίοι απά αρρτοραὐίοπ οἱ ού Ταπ], σέ] 
ἩΥΊΊΟΠΙ Ίο Ἰαγο σοοᾷ 1ΘΔΣΟΠ {ο Ῥε]ίεγο Ίο γγαδ, Ώούῦ]ι Ἡ]οΠ Ίιο πγοίο 
Όιο Αοῦ απά ν]οη Ίο Ὑγοίο ἴλο οβρε.. Ἠο πα», {]ιογείοτο, 
αἲνναγς η ΙθΙη. χοαςἩ οἱ 5ο] αδδίδίαησο; απά 5 αεσοιπύ οἱ ἴ]ιο 
Τμαδί ῬαρῥοΥ 5ο6ΙΗ5 {ο Ἰπάϊσαίο (ναί Ίο αγα]]ος Ἰήπηβα]ί οἱ 16 {ο α 
οργίαίη οχίοηθ. Όπίσοη ΙΠ{ΟΥΠΙ5 ας ]λαῦ Ιῖ5 ἄ.οβρο] γναδ αρργογοά 

οἱ, οΥ ταί]ου Ργα]ρες, ΡΥγ Ῥαι]----ὁ ὑπὸ Παύλου ἐπαινούμενον ἐυαγγέλιον.------ 

4) Πιβεῦ., Η. Ἠ., ΥΙ. 250. 
Τ{ αργροα5 ἐἶιαί ἴ]ιογα γνα5 α ἐγαδιίίοι ἐἶναί ες (οβροὶ Ἰαά 15 

ομἱσῖη ἵπ ἴ]ιο Πηθίγασίίους ο δέ Ῥαπ1, απ νο οσα οαδΙΥ ππάογρίαμά 



μα ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΠΊΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

Ίου 16 »]ιοι]ά Ἰατο ατίδοπ. Τοτύπ]]αη πιοπίΙοη5 ἴ]μο ἐγαάΙΙοἩἨ, ΟΥ 

ταῦ]ου έἶιο οοπ]οσίατο, ἐ]ιαῦ 5αοἩ Ίγας 1ο σ.δο, απά αοσοιπίς {ΟΥ 16 ΡΥ 
φαγΊησ «16 γα παύαγα] {ο ίακο ὑμαί {ου (Πο πιαβύογς’, γ]]ο]ι έλο ἆἱδ- 
οἱρίος Ῥτοπιπ]σαίοᾶ.” Ἡ. Ίτοπατς, Ιπᾷθες, 8475 ]λαῦ “ Τµ]κο, ἴ]ιο {ο]- 
Ίούποιυ οἱ Ῥαπ], πγοίο π]Παῦ Ῥαα] ργεασῃαά. ή ἘῬιαό Οδ 156 ποῦ 
Ἱποοηβϊδύοηέ πι Ὑ]αῦ ΠιαΥ Ῥο Ιπ[εγγοά Γοπι δὲ ]μι]κο Ῥγείαοο, 

(ια Ίιο πγοίο {οπα π]αῦ ἴ]λο ογἱσίπα] ογοιΙίηθβΕος ]ιαά οοπιηιαΠ]- 
οαίοά {ο Ἠϊπι; Ῥθσσιδο, ἵπ αποίμεΓ Ῥ]ασθ, Ἡο (Ίεπα1θ) {α]ο {ιο 

βαΠι6 γΙθύ’ οΓ ἴ]ιο οτἱσῖη οἱ (6 (Ἰοβρε]. Ίο ππαΥ οοπο]ιάο, 6ογο- 
{ογα, Ῥοῦμ {Ποπ1 1ο οἰτοιπιδίαηςθς ΟΓ {Πο οα5ο απά αποϊοηί (Γα6Π1ΟἨ, 

λαῦ ού Τμι]α Παά ἴμο αρρτοβαδίοη οἳ δὲ Ῥαπ], απάἀ, ο α οοτίαΙπ 

οχίοηῦ, Πὶ5 αββιδίαποθ. 

Ι πουν ργοσοθά {ο 8ΠΟΠ (Παῦ Ίο ἀῑά ππαΚκο πδο οἳ ελα απὐλοίγ 
οἳ {μοδα  π]ιο γα {ΟΠΗ {Πο Ῥερϊηηίπσ ογ6πΙΓΠΘΡΡΕ5 απά ΠΙΠΙδί6Γ5 
ο{ ἴμο Ἠ/ ογά.” 

Πανίπσ ἵηῃ αποὔμεγ ποτ] ἀθπιοπβίγαίοά (αῦ ο Αοΐς οἳ ὑα 
ΑΡοβί]ο5 οοι]ά οΠΙγ Ἠαγο Ῥοευ ΨτΙίεη Ὦγ α Ῥ6Ι5ΟΠ οπσασθά 1η 
6ΟΠ16 ΟΓ ιο πιοδύ ογοπί{α] βοοπος πο] Ίιο Ίιας τοσογᾶσά, 1 αταἲ] 

ΠηΥ5ΕΙ{ ος Ἰ]5 δβδίΙπιοηγ, Πτδί, α5 {ο ιο σοπιπαπαδ οἱ Ἰή5 ΟΠ 
(σοβρε], Ρτονῖησ (ιαί 16 νας πτιύεη Ῥείοτο ὕμπο Λο; απἀ, ἵπ ο 
ποχί Ῥ[]αοᾳ, ὕο Ἠ]5 {650ΙΠΙΟΠΥ, σἵγεπ 1Π ο Ῥγοίασο {ο {ια (ἀο8ΡεΙ, 
Ῥτογϊησ (μαί Ῥείοτο 16 γαδ ὉγΙίίεη (]αιο Ὑ6γο αἰγοαάγ ΠΙαΠΥ 
αοοοππί5 οἱ ἴἶα Ἰήο οἱ οἱ ]ογά ΙΠ οχιδύεηοο. ἘΤΠαί ἴ]ς πιοδύ 
Ἱπρογίαπύ [αοῦ 15 αβδογθοᾷ 7 δύ Ίο, π]] πο ϱο ἀἱδριίεά; Ὀαῦ 
168 οοπηθοίΙοη 6 ο ποχύ οἶαιισο οἳ πο Ῥγείαςθ Ία5 σίτεη τῖσο {ο 
ΤΩΙΙΟΗ ἀΙδοιιδεῖοη, απά Ίιας Ῥουι {αγποά Ιπίο 6ΥΕΓΥ Ρορδίρ]ε εΊαρο 
50 α5 {0 »πῖῦ (μο ρΥΡΟΡ65 οἱ ὑδοτείς. 

Ὦν Ὠανιάροῦ, πο, ἵπ Ἠϊ5 Τηἰτοάποβοη {ο πο Νου ΤῬοδίαπιοπί, 

5ΟΊ965 λαο ΡΠΕΠΟΠΙΕΠα ο {Πο οτ]σίΏ οΓ πο (ἀ4οβΡα1 {ο οτα] (γαά1δΙο, 
εχρ]αῖῃς 16 έλμιις:-----' ΝΤαΠΥ αὐίοιηρί5 Ἰαγο Ῥοεη πηαάο {ο σίγο α χο 
ομαγασίαυ, 1η ππιης, {ο ἴμο οτα] ογαπσε]οα] (ταβΙίοη Ῥοαίογο Τμ]κο 
οοπιπιθηοθά 6ο πτ]ζο.”. Βιΐ {ο ἆγαγ πρ α ἀῑσοδύ ἆοθβ πού ποσοβδατ]γ 

Ἀ ἁΤμασς ἀϊρορύαπα Ῥαπ]ο αβοτίρθτο βο]οπί. Οαρίό πααριξίτοτατη νιάθτί απσο ἀῑδοῖρα] ρτο- 
πηπ]σαγ]ηῦ.Ὀ----4ἆν. ἠΤαγο., Ἱν. ὅ. 

5: Δουκᾶς δὲ ἀκόλουθος Ἠαυλου τὸ Όπ' έκείνου κηρυσσόµενον εὐαγγέλιον ἐν βιελίῳ κατέ- 
θετο.᾽Ἱ---4ἴσ. Παν. ΠΠ. 1. 



ον ΡΤ ΤῦΌΚΕΣ ΡΒΕΕΑΟΡΒΕ. 1Η 

ΊηθαΠ {ο σίγο ΗχΙ(γ {ο οτα] ὑναάίοῦ. Ἴ]ογα ἵν ποῦ α πονᾶ αὐοιιέ 
ογα] (αζ1δίοη οχργοδδος ΙΠ ἴἶιο ργοίασο, που 4ο 1 Ὀο]ενο Ἱππρ]ίος ἴπι 
Ἱ6, που (ναί ιο 5οσοπά οἶαιδο 15 απάογκίοοά ὮΥ ΠΙαἩΥ ο] 05 
α5 οχρ]απα{οτγ ος ιο βγςί----μαῦ 18, ο ὑ]ο πποάο ΤΠ νο] ἐλο ΤΠΠΥ 
αά ἀἆγαννπ τρ ἐ]χαῖχ ἀῑσοςίςδ, “ α5 ογανψ]έμθδ5ο5, ὧο., αά ἀειγονος 
ίο απ... Ρα, ῃ ιο γε ρίασο, γ]ιαῦ 15 ἀογινος ἀῑγεσί]γ {οι 9γ6- 
πίηθςςος 15 πού πΠοζρβδαγγ ογα], απά ογοΠ νου 16 18, ιο {θγπῃ 
« (παάίοι . 18 Ἱπαρρ]σαῦ]ο----{οχ 16 15 π6γο αρρ]ιεά {ο ἴιο ἀῑγοσῦ 
(θδΙΠΙΟΠΥ οἳ ογαν(ποδδο8. ΤΠ μια, {ου Ἱπδίαπσο, οσοῖγεᾷ αὐ- 
οοιιπί5 ΠΟΠΙ αἩ ογαν]ίηθ»ς, αππά γοσογάεά ἴ]ιοια Ίπ. Ἰ15 ΠἱδίουΥ, Ίο 

εοπ]ά ποί Ὄο βα]ᾷ {ο Ὄο γης [οι (γαά1δΙοΠ; ποϊέ]ιον οοσ]ά 16 Ὀο 
δα]ά οἳ ἴ]ο « ΤπαΗΥ, 1Ε 16 Ῥο Τμα]κος ἱπίοπίίοη {ο {α]] τι5 ὑλαῦ αγ 
ἀαπιγες ]ιαῖν Ππ[ογπαίίοη Ποπ1 ογουΙ(ποβδο8. Ώαῦ 1 ἆο ποῦ Ὀο]ίεγα 
Όλα 5ο] γας Πὶς Ιπίοπίίοη. ΤΕ 16 Ἰιαὰ Ῥοσιμ, Ίο νο] Ἠαγο βαἴς, 

ἀα]ίνογεά {ο « ἴλοπα;”” πο, {ο «ιδ. ο εου]ά Ἰανο πο οὐ]οοί 1πι 

ρἰαί]πςσ {ο ΈΠαεορ]ί]α5 ἴ]ιο απού οἱ πο ««ππαἩΥ;. Ὀπό ηο Ἰαά α 
Υ6ΥΥ οβδοπ/]α] ορ]αεί ἵπ δίαθίησ ὑλμαῦ ο Ἰήπηδο]Γ νναδ ΙΠ Ῥοββοβδίοη 
ΟΓ ἔἶια ασσοιιπί5 οἱ ογονἸίπθβδος. ἈΝοΥ’, ο ἆοος 5ο ἵπ ἴ]ο ΧΡΥΟΣ- 
ΒΙΟΙ παρέδοσαν ἡμῖν, - 4ε]νογαᾶ {ο τις; {ου Ιούογαν γ]άο δἶιο πποαπῖησ 

Ὑγς σῖνο {ο ἡμῖν ᾗ 8, 16 πιαςί Ιπο]αάο 1μα]κο. 1 Ῥο]ίονο Ίιο ιιδο5 έμο 

Βγεί ρογδοῦ Ρίτα] α5 α Ί656 οσοἰἰείῖσα] οχργοβδίοη ἴἶπαῃ 1 Ίμο Ἰιαά 
κα], “ ἀοιινογοᾶ ἴο πιο. ο Ειδορίας απάσιδίαπάς 16: {ου ἵη 

αποίίησ ]ωπ]κο Ῥνο[ασα, ἵπ ο γά ῬοῦδοΠ, Πο γοροαίοᾶ]γ τοπάςγ» 
“ἡμῖν” ποῦ 1πίο “ ἀυτοῖ,” Ὀιί 1Πίο “ ἀντῷὴ----]λαῦ 15, ποῦ αβ ἴογ ἀθι- 

γογος {ο - Οιομα” (ιο πιαγ), Ὀαῦ τπέο « πι (50 Το). Ἡ 
-.Ἔ]ια Ῥτοίασο ἶδ 5]ογύ απ αΠιρίίσα]. Τύ Ὀοσίης πΙθ ια σοποΓα] 

ρίαίοπηση{, ΙΟ]. 15 5ο οχργοβδοᾷ αξ {ο Ἰπο]ιάο αἲ] π]ιο αά Ργο- 
γ1οιΙ5ΙΥ Νίο οἩ ια βαπ1ο »αρ]οοῦ. Τμ] 15 οοπποσίαά ΥΕ] έἶιο 
πηοχί εἶαιδο Ὦγ (ιο αἆγογῦ καθὼς, Ὑν Ισ] 1 νγοι]ά ἰπαηβ]αίζο, ον βαο]ι 
α5 απά γοπάςν ιο οοππαεῖου ἔἶαςδ,  ΙΠΑΠΥ Ἰαγο ἁτανη αρ ἃ 
ἀϊσοςί οἳ ἴἶιο ογεη{», ἅο., 5ο) αδ νο Ἰαγο τοζοϊγοᾷ {Ποια ἔοδο Υ]ιο 

ν6Υο ογαν]ίηοβκορ, ο. Επί Ἰούεγο Ὑς 11ΑΥ ππουδίαπά ἴιο 
Ῥαβδασο, νο Ἰηιιδί αἁπηέ ὑλαί Ὦγ ή Πο ον/η βίαἰοπιομί Ίο γ/αβ 

”. 6ο Ιπείαπσθς ΤΠ ἴ]ιο ποίος 1 ἔ]ο ποχί μασο, 



Ἰν ΟΝ ΤΗΕ ΟΕΙΕΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙΙΡ. 

ἵη Ῥοββθδδίοπ οΓ αοσοππῦς Παγπῖδος ὮΥ ογαψΙίηθβδες; απά αἰ]λοισί 
Ἡθ ἆοος ποῦ, Ιπ αχΡΙ656 ΟΥ(5, δαΥ μα ο πιαάο Ἀδο ο βπο] 
απ{]ονΙόγ, 16 15 καγ6Ιγ Ἱππρ]ίεᾶ (λα Ίο ἀἱά. ἩΤ 1 πτιίο {ο α Π]οπά 
ὑλαί Γ απ απχῖοις {μαῦ Ἡο 5]ου]ά Ίου ύμο ἐγαζ] οἱ οργίαΙη οΥθη(ς, 

απ ΙΓ Τ Πη[ουπι Ἠϊπι ἐμαί Τ απ 11 Ροββ6ΡΡΙΟΠ Οἱ {ο ογ]άεπέε οἱ 676- 
ἩΥΙ{ΠΘΣΡΟ5, Ἡθ πιαςύ οἱ ποοθδδΙγ οοπο]αάο (αί Τ αγα]]εά τηγδο]{ οἵ 
Ἱν,  Ίποπερας 5ο απάαιδίοοά δὲ Πμκο”ς Ρτγείαςο. 

6 Τμι]κο ἀθ]ινογεᾶ ζο τας πγλαῦ Ἡθ ]ας Ιεαγπεςᾷ Ε:οΠη {δια (1ο αΡοβίΙ6ΡΒ), α5 16 
Ἠπηβε]{ {εςί]ῇος, εαγίπο, ΄ Βνεη α5 {1ιεγ ἀε]]γεγοά παπα {ο 18, Ίο Ἠγεγο ΕΓοΠα 

ἴμο Ὀεσίιηπίπο αγοπΊ{ΠθβΒδος απά παϊηϊρίοτς οἱ ἴῃο Ἠ/ογά.” Ἡ 

Φο0 αἷδο ΕιιδοῬίας ἆσδοτῖρος {πο ΠΙΑΠΏΦΘΙ ΙΠ υΠΙο δέ Τµικα οοπ]- 

Ῥοδοἆ Π18 (ἀοβΡε[ :--- 

6 Ἰμα]κο, πο πνας Ῥογη αὖ ΑπίΙΟΟΗ, απᾶ Ὦγ Ῥγοίοβείοη α ΡΗΥΡΙΟΙαΠ, Ὀείηρ {ΟΥ 

Όλο πηοδί ρατῦ οοηπεοίοά πηζῃ Ῥαπ1, απά {αππΠαγ]γ αοηπαϊηίοά γίἩ με τοςί 
οἳ ἴ]ιο αΡοβί16»5, Ίνας 16[ὲ 1158, ἵπ ἔννο Ἱπβριγος Ῥοο]ςς, ἴμε ΙηςΙαίος οἱ θῑιαῦ ερ]τ]- 

πα]. Πεα]πς γνηΙοῃ Ίο οὐίαϊπαά ΓΓοΠ {Ἠσπη, Όπο οἳ ἴ]ιος ἶ5 Ἠ]5 (ἄοβρο], 

ΝΏΙΟἩ Ίο {ορίϊῃας ἐ]αίῦ Ἠο Ίας γαοογάεά ΄α5 ἴμοσςο γιο Ίνογο {οΠη {πο Ρεσϊππίης 

ογαπἔποβδος απά πηπ]ςέαυς οἱ {Πο Ἰλογά ἀε]]νογες {ο Λἴπον (καθὰ παρέδοσαν ἀ ντ φῷ), 
ΠΟΠΗ αἱ5ο Ίο βαγ5 Ἡο Ἠα5 ἵπ αἲ] ἐπίπος {ο]]ογγεά.” τ 

Απά Τη 5 Ἐταπσε]]σα] Τειποπδίταξίοης, Ιπ πΠοβοῖησ ἔ]ο ΡΥ606- 
ἆσοποο πἨ]σ] Τμ] σἶνος {ο Μαίίμου Ῥείογο ΤΠοιπας, Ἡς 5αγς---- 

6 Τπα5 Τμα]κο Ἰοποιχς Μαἴί]ιανγ αοσογάϊπο {ο π]ιαῦ Ἰαᾶ Όσοι ἀθ]]νενεά {ο πο 

(καθ’ ἆ παρέδωκαν ἆντ ᾧ) Ὦ} ἴλοδ νγηίοΏ ἔνοπα ο Ῥοσϊππίπο γγογο ϱΥΘΥ/ΙΠΘΕΒΘΒ 
αηΏᾶ τηΙηΙδίους ο{ {Πο Ἰλοτά. Τ 

«1679119 15 ποῦ 65» οἶσαν προη ἐ]ῖς Ροζ. Ἠο βαγ5 ἰἶναί 

ὅ πε ἀῑά ποῦ Ίοαγπ Ἠὶς ἄοερε] ῄοπι Ῥαιι] αοπθ, πιο Ἰαά ποῦ Ῥθυι νηζ 
οί Ἰμογά 1η ἴ]ο ΠαδΗ, Ῥιέ {ποπ ο οίμεγ αροδί]6Β, α5 Ίιο Ἠϊπηδα]Ε ἀθο]αγος ἵπ 

Ἀ “Ἠασαδ.. . θὰ 41 αρ οἵς (ΑΡροβίο]ϱ) ἀἰάϊοοταῦ ἐγαᾶίά1δ ποδῖς εἰοιῇ {ρεο ἑοςβίβοαξαν 
4ἴσεη», ΄ Ωποπιαάπιοάαπι ἐγαᾶἱάεγαπῦ ποδί5 ααἱ αἳ ἠπάδίο οοπἑοπαρ]αίογος οὐ τηϊπῄςἰτὶ ϱαογαπό 
νουΡ], ”----4-υ. Πωγ., 1. 14. 

Ἐ  Δουκᾶς δὲ τὸ μὲν γένος ὤν τῶν ἀπ᾿ ᾽Αντιοχείας τὴν δὲ ἐπιστήμην ἰατρός, τὰ πλεῖστα 
συγγεγονὼς τῷ Ἠαύλῳ καὶ τοῖς λοιποῖς δὲ ὀυ παρέργως τῶν ἀποστόλων ὠμιληκὼς ἧς απὸ 
τούτων προσεκτήσατο ψυχῶν θεραπευτικῆς ἐν δυσὶν ἡμῖν ὑποδειγματα θεοπνευστοις καταλέ- 
λοιπε βιβλίοις τῷ τε ἐυαγγελίῳ ὁ καὶ χαράξαι µαρτύρεται καθὰ παρέδοσαν ἀ υ τ ῷ ὁι ἀπ] 
ἀρχῆς κ.τ.λ.Ὀ.----Η. Ε., 1. 4. 

Ἡ ντος μὲν τὸν Μᾶτθᾶιὸν ὁ Λουκᾶς ἐτίμησεν καθ ἆ παρέδωκαν ἀυτῷ ὁι ἀπ᾿ ἀρχῆς 
κ.τ.λ. 



ΤΟΚΕΞ5 αοΟΡΡΕΙ ΝΥΒΙΤΤΕΝ ΙΝ οὔμΑ. Ίν 

Όλο Ὀοσίηπίης οἱ Ἠ]5 νο]ιμπο, καγ1ης, ὁ Ας ἶιογ ἀε]ίνογοά {ο 15, ίσο ΓΓοπη μα 
Ῥορἱηπίπς νγθγο ογογ/Ι{(Πθ58ο5 απιά πα ἰ]νί6υς οἳ έ]μο Ἠγογά.α 

Απά Τογίπ]]αη, α]λοιισῃ Ίο ἆοαδ πού αποίο οὐ 1ο” Ῥγοίαοσς, 
στοιηςς ἴ]ιο α(]ιογίγ οξ 15 (4ο5ροἱ προῃ 105 Ῥοΐπο ἀαετίγαά ΠΠΠΊΘ- 
ἀἰαίε]γ ἤουα ἴιο αροβῦ]ο5. Α{ίου ποϊοῖησ ὑλαί Θύ Ῥατ] Ἰήπηδα]{ 
τοφιῖγοᾷ [νο απί]ονίγ οἱ ἴἶιο αροδί]ο, Ίο αάάς, « ΗΠον πο] 

ΠΊΟΥ6Θ 15 ἰιαί απ]ογΙϐγ ΠΘΟΘΣΒαΥΥ {0Η ιο (ο5ρο] οἱ Τμ] αι {ΟΥ 
ὑ]ιο (.οδροἱ οἳ μῖ5 Μαρίοτ  ”----4ᾱυ. ἠ[άγοιοῃ, ἵν. 9. 

1 εοπο]αἆς, (εγεί[ογθ, ΝΙ0]ι ιο Εαἴμοι», ]λαῦ ού 1ο ποῦ οΠΙΥ 

55ογί5 Τη 5 Ῥγείασο (]ιαῦ Ίο γ/α8 ΤΠ ῬοββδοδδΙοη οἱ ὔλα πανγαίῖνας 
ΟΕ Ἴιοδο οπσασας ΙΠ ἴο (γαηδαςίΙοης, Ραῦ ὑ]λαῦ Ἠ15 (.οδρε] Ἱνας ἵη α 
σγοαίύ ΠΙραςΥο ἆγανη τρ ΟΠ ἴΠαμ]. 

1 οοπο]αάο αἶκο (ναί ιο αχργαβδΙΟΠ ἐν ἡμῖν, - απιοησδῦ τι 

Ππρ]ας (]ιαῦ ιο (1 οερε] ναδ υΠίίοἃ ΤΠ «πάσα, ο 8έοπο οἱ ἴ]οα 
ογαπίς νγ]σ] αγ τουογᾶσα ἵπ Τό; Ὄαΐς 1 ρο, ἴ]ο ογαπσο]Ι5ύ πηιδύ 
Ἠατο δει Ῥογξοπα]1γ {απηῖλ]ατ σηΕ]ι ὔμο Ἰοσα]δϊεξ----ᾱ Παοδύ ΙΠροτίαη 
εἰεπποπί ἵηῃ Πἱδίοτῖσαὶ αοοιγασγ. ἈΝου, 1 ὑπ] χογο 15 Ιπίογπα] 
εγΙάεπσο {ο Ῥτογυο ἴ]ιαί Ίο να5, απά (]λαῦ Ίο ἆοδοῖρον εγοπί5 ]αδύ 
85 α Ῥ6βοἩ ΝΤ ήηπσ οἩ ἴμο αρού ποι]ά ἆο, εγει Ψ]εη Ίο ἆγανβ 
5 Πι[ογπιαίΙοι. ΤΟΠ Ῥγοσθάϊησ απιί]ου. πας 1π 5 αεσοιηί οἳ 
οι ους» αΠαπαρ]α]. οπίτΥγ ΙΠ{ο «εγαδαίεπι, Ίο ΠΙΑΤΟ ο Υ6ῦΥ 
αροῦ Ὑ]ογο (ο αἰοπάαπό πππ]Παάα Ῥανδύ οι Ιπίο Πποβαηπα», 
χὶχ. 97 (5εο Θεοί. ΙγΠϊ, Ῥ. 144), α ατοιπηδίαηορ Ῥοσι]ίαν ο μιι]κο”5 
(άοβρε]. ο αἱξο, ἵπ ἁαδοτρίησ ἴπα εγεηί5 Τη (πα]]]ας, χο Ἱπβασπισο 
οἱ 15 {απλα γ1ϐγ νι ιο Ἰοσα]έῖας 15 ΥοΥΥ Ρογεορίριο, τιμης 
{ο α Ῥογβοι αὖ ἃ ἀῑδίαπσς, 1ο (Ιπ]5 16 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ, ἨΊΙΘΗ Ίο Π]θ- 
Ποις Οαρογπατη, {ο ΙΠ{οσπ Ἠϊπι ναί 16 15 α οἵγ οἳ (α]]σοο; Ὀπῦ 

ΝςΠ ἴ]ο στοαῦ {οαίαγον οἱ παίαγο ΥΙΟΣ οματασίοτίδο {Πο βΙίο οΕ 
ναί οἵίγ, ιο πιοπηίαϊη απά ο ἸαΚο, αἲο πιοηθϊοπος, 1{ ἆοοδ πού 

οσοι {ο ΠΠ ὑναῦ αΠΥ οχρ]απαΒΙοη 18 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ. 
Τ]ιο βίγοησο»ύ ΡΥοος, ΙΙΟΨΕΥΟΥ, ὑλαῦ νο (.οβροἱ γναδ Υτθίοι 1 

«πάσα, 15 ἀγανπ Ποπι ιο ἀπῄογοπσο ΙΠ ἴ]ο 15ο οΓ ἴ]ιο Υν’ογά Ἰουδαῖος 

(1 6) ἵπ ιο (ἀοβροα], α5 σοπηραγοά νι ο Αοΐς. ΑΔ Πδίομαι 

”. Ωαοὰ 1ρ5ο «ποφιαο ἵπ ῥτϊπαρίο βαὶ νο]απηϊπίς ἀοο]αναί, ἀῑσομς, ’ Εἶοιῦ (ναάιάσναέ 

ποῬῖς απ α Ῥνϊποϊρίο,’” δο,--- ία Ώ. [πιος, 



Ἱνι ΟΝ ΤΗΕΒ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.Ε. 

ἆοθς πού (]]π]ς οἳ οἴνῖπσ {ἴ]α παθίοπα] ἀθεισπαίίο {ο ἴ]ιο Ἱππαβίθαηἴ5 
ΟΓ ἴἶνο σοιιπῦγγ Ίο 15 υπθίησ η, α]ίλοισ] Ίο παίαγαΙ]γ ἆοα οἳ 
οὔμον οοπηπίγῖο. Τμο Λος απά ἴἶιο (.ο5ρα] οἳ 1 οἨπ πογο οογίαϊη]γ 
ποῦ ΥΤΙΕί6η Ιηῃ « πᾶεα; ΝΤαἰμεν, απά ο οπσίπα] οἱ Ματίς, 1 

ΑΠΙ βαε]δῃοά πσιο. Δον, 1 ἀπά ἵπ ΜαίΠουη ἴ]ο νονὰ “ου” 

οοσἩ5 Πτο 61ππδδ; 1π Μπατ]ς, 5οΥοἩ ἶπιθς» ἵηπ Τµα]ο, ἤγο ἴἴπιαςρ, απά 

{Ποβο 1Π 64565 Ἡ]ιογο 16 οοπ]ά ποῦ Ῥο αγοϊάεά; Ὀπί ἵπ ο οἶπ 16 

οσσ!5 5ογεηπ{γ-οπ6 ᾖπιον; απά ΙηΠ {ο Αοῖς, εἰσ]ιίγ-ύπο. 1 οαἩ 
αοοοππύ {ον ἐπὶ ἀἱ]εγοπορ Ίπ ἴλμο 5ο οἳ ο πονά ἵηπ Πες 
ΨΤΙδησ, ροή πο οἴ]μαι 5αρροβΙίοη ἴΠαῃ (]αῦ Ἰ5 (.οβραί να 
ψηθίθη 1π «πάσα»: Ῥαύ 1{ ο, 10 πας υγίοη ππάσι οΙγοΙΡίαΠΟΘ8 

οἱ αἰ] οἴ]εις ύμο πιοδέ {ατοιταβ]ε {ου ρτοσυγίπσ Ἰείογ]σα] ΙΠ{ογπιᾶ- 
Ποη : απά 1 α5 Τ 5Ἱρῥοβο, 8οΠΏ6 ΟΕ ὕο αροδίιες Ἰαά οοπιπηϊθίσά 
εοσοπηῖς οἳ ἴμα ογεηίς πο] {αγ Ἰαά υίποδβεά {ο πθῖπσ, Ίο 
οοι]ά πού {α1] {ο Ῥο ασαιιαϊπίοἁ ππύἩ δια, Το (.οβροὶ οἳ Μαΐϊ- 
ἴμαιν ασΓοε5 ΡταοῖδεΙΥ υιύῃ ΠΙ5 ἀαδοτιρύῖοη οἱ ὕο ἀἁοοιπιοπίδ Ππθῃ- 
ὑιοπθά 1π λα Ῥγοίασο. Τὸ ἵ6 ὅ α ἀῑσεςυ οἳ ἴ]ιο (μίησς γ/]ο]ι ιαά 
Ῥδεῃ αοἑοπιρ]κηες ”” ----διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορηµένων πραγμάτων, 13. 

Ῥιά Ἰα, οἳ ἀῑά Ἰα πο, ἸηᾶΚα 5ο οἱ τί 1 αρρτεπεπά ναι, 1Ε 

οΟΠΗΠΙΘΠ{ΑΡΟΥ5, Ιπβίθαᾶ οἱ τοδῖησ Ἱγροη {Παιν οὔπ ργεοοποεϊγαάἆ 
ορίπίοης ο{ π]αῦ δὲ ]μαα οασΠῦ {ο Ἠαγο ἆοπο 1η βιοἩ οἵγοιπι- 
εύαησςς, παά Ιπαπ]γοά Ιπίο Ὑ]αίῦ Ίο ασἰια]]γ Ἠα5 ἆοπα, 6μεγ εοπ]ἀ 
ποῦ Ἰαγο {α]]οά {ο Ίατο αγγ]γεὰ αὖ μα 8αΠΠΆο ϱοΠΟΠΗ5ΙΟΠΒ πἩ]ο] 
Ι Ἰαγο Ῥουπ Ἰαά ἴο, Ὦ7 ο εγιάεηοο οἳ ἴ]α 6.56, ἐλαῖ, απιοπσδί 

οὔμαν αιθ]ογϊθ]θ», Πο Ίμας Ἱπαάθ πδο οἱ ού Ναἰθλιον”5 (οβρε]. 1 
αἰίασ]ι πο γεϊσ]έ {ο οὐ]ασίίοις ἀγανΠ ΠΟΠΙ ἴ]λο οΡΙΠΙοἩ5 οΓ πιοᾷστῃ 
ο]δ]ο5 α5 {ο ια πιοᾷο 1π ΥΠΙΟΠ ιο εγαησοα]δῖς οπσ]ῦ {ο Ίαγο 
ΤΙΜίοη, πΡοΠ ο δαρροδΙίοη ὑμαί ὑΠαγ Ὑεγο αοαιια]πίεά υΠ(Ἡ {ια 
που] οἱ (]ιαῖν Ῥγοάσσθβδοϊς. Ἰλ/]οη, {0Υ Ἰπδίαησο, Ὦν Τανάπον 

ραγ», - Πέ 18 πού »αἰίαβ]α {ο ἴλο ολανασίαι οἳ αΠΥ οἱ λα ογαησε]ςί5 
ναί αγ εΠοπ]ά αὐπηάσο απούῃον Πϊδίοτίαπ,” ΙΤ 63Ἠ ΟΠΙΥ αἆναποο 
ἴ]ια ορρορίέο ορίπίοη ὑμαῦ 16 Ίγα5, Ργογ]άεά ἔἶιο Ῥγοσθᾶϊησ Πϊδίογίαῃ 
γο]αίοά π]αῦ {οι απάσν 15 οπη οὐβογγαθίοη; απά 1 αἀάιεο 9ύ 

Ἰωα]κος. οὗ ποτάς Ιπ θαρροτύ οΓ ΤΙΣ γίαηςδ. τν Ώανιάδοη 
αρκς:---- 



ΡΠ ΡΑΥΙΡΡΟΝ 5 ΟΒΙΕΟΤΙΟΝ5 ΑΝΔΙΨΕΗΒΡΕΟ. 1νιὶ 

ΤΡ απ{λοπ{]ο Ἠϊίονίος ο κ οσιιδ᾽ [ο, γη έζοη Ὦγ Ναἰί]ουν αππά Ν[αν]ς, οχἰςίος, 
απά ΠΠαΠΥ Ὠαά ογτοά ἵπ ἀοραγίίπς ἔγοπι ΈἨοτη, γη]λαῦ Τ6άΒΟΠ οοιι]ά 1ωι]ο Ίιανο 
Ἠαὰ [ου πγήπς α Πθυν ΙδίογΥ {ο οογγθοί ἴ]λο ΤΠΑΠΥ ΥΥΥΙΓΟΥΑ γγ]ιο Ἰαά αἰξοπιρίοά 

Ώιο {αδ]κτ Ἠ[ογο ποῖ ἴ]οςο οἳ Μαίί]ιουν απά Νίατ]ς απίο παΠοἰοπετ Οοι]ά 

Ἡο πού Ἠαγο τοίογτοά Τμουρβί]ις {ο επι ἲ ἍἼλοταο ἴἼλογ πο αΌ]ο {ο ἱπεραγέ 

ἀσφάλεια }----Ύ οἱ. 1. ρ. 995. 

Ῥείογο αΏδιγοίησ ἴ]οδο απιοδίίοης, ΤΙ πιαδύ Ῥγοίοςδύ ασαϊηςί {]οῖγ 
ΤΕΊΘΥΑΠΟΥ ΙΠ ἴ]ο ῥνοδοηί ΙπαίτΥ, ψΠΙΟἩ ἵδ ποῖ, Που οφ ἴἶια 
ογαησο]ἰδί5 {ο Ίαγο οοπιροβδοά [αι (οβρο]5{ Ῥαέ, Που αἰαᾶ ἴ]ογ 
6ΟΠΊΡΟ5ο ποια  Τ ππαγ πο Ὁο α)ίαο {ο αεχρ]αίη αἶμον πιγ δύ 
Τωα]κα, 1 Ίο γγαδ αοηπαϊπ{οᾷ νΙθ] ἔ]ιο ῥργοσσδίπσ (οβροῖ5, αάάοά 
αηγίμ]ησ, ΟΥ Ἰο[υ απγί]ήησ οί {ΟΠΗ (Ποπὴ 1Π Ἠΐς (ἀ4οβΡα1 ; Ῥα0 1 πνο 
ίακο Ιπίο οοηβΙεγαδίοι. ολ ο Ῥγοχϊπηαίο απᾶ π]θπιαίο οὐ]αοί 
ο] ο Ἰαά 1η τίον, ΙΤ οαη 56ο πο ἀΠΠοπ]ίγ. Ἔπο ργοχϊπιαία 
ομ]εοῦ γα», {ο α5δαγο Τ]οορ]ί]α5 οΓ ὕπο οογίαϊπίγ οἱ ὅ ιο (μ]ησς 
ΠΘΓΕΙΠ Ίο Παά Όσει Ιπείγασίαος ; ιο π]ππαίο οὐ]σοί, {ο α55ιγο 

οί]ανς. ἈΝοπ, Ἰια σοπ]ά πού Ἰαγο 5οηέ ἴο (βρει οἳ Ματ] {ο 
ἜΠεορ]]α5, {ον 16 να ποῦ ἴλοι ραῦ]δμσς, πουν αῑά 16 οχὶδύ 1η ἃ 
Ἰαησιιασο νγ]]ο]ι Ίο οοι]ά απάοιείαπᾶ. πιο (.οβροὶ οἳ Μαίου 
ἀιά οχ]δί ἵπ α Ιαησπασα γα Έ]αορ]ί]α5 οου]ά πάσυδίαπά ; απά, 

1 πού αἱγοαάγ ἵπ Ροδδεδδίοη οΓ 16, ο ΠΠΔΥ 5ΠΡΡΟΡΟ {λαῦ οὐ 1,η]ο 
ἀιά 5οπᾶ 16 {ο Ἠίπα» Ῥιαέ 1 Ίο ἀῑά, ια ποπ  Άνο πο ἴο 51ρ- 
Ρο5ο (ναί Ίο σας τοδο]ιία]γ {ο οιηΙέ π]αίογον ού Μαίου ια 
πηεηίΙοπαες πο] α ποςς οΓ 6ΟΠΙΡΟΡΙΜΙΟΠ Πη]σ]ιύ 56ΥΥο ἴ]ιο ΡΙΙΥΡΟΒΟ5 
οἳ Έ]ιεορ]]]ας, θέ γγου]ά τοπᾶστ 115 ποτ απ]πίσ]]Ισίρ]ο {ο οὔ]ιοις 
πού Ιηπ Ῥοββοβείοη οἱ Ῥί Μαίί]ιανς5 (οβρε]. Όπο οὐ]αοῦ οἳ δύ 
Ίμκο, 1η πιακ]ησ 15ο οἱ οὲ ΜαίΠουνς (.οβρε], 15 Υγ6Υ ογ]άοπί ;----τδ 
Ὑγα5 {ο Ἰπα]ο ο αοσοιιπί Ίιο Πας (ναηδ]αίος {γοιη ἴλο οτἱσίπα] οἳ 
ού Ματ] πιογο οοπαρ]οθο. 1μοῦ 18 ἴαλκο ἴ]ο Πνεύ οχαπηρ]ο γ/6] 
οσσαπς.. Τη Ἰῖ5 αοοοιπέ ο ο) οἶή ελα Ώαρίϊςί, Ίο Ππά ὑνο ΡᾶδβασοΡ 
ἱηβογίοά {οι Ναίίμον: Πνο, «ος τοῦα]κο {ο ἴ]ο Ρ]ιατῖδες», 
Ῥοσϊηπίησ, “ Ο σαεπογα(ῖον ΟΕ γίρεγβ, ΠΠ, 7; ποχί, ὁ ος ἆοδερ- 

οι οἱ οι Ποτά, « Ἠ]οδο {απ 19 1 15 αμ,” (Θοευ. 1 απά 2, 
Μαί. απά Τω]κο, Ρ. 924 -0.). ΤΠ Ρο] ο.δος Βύ 1ο αοσοιπύ 18 

τοι σγος πιογο οοιηρ]οίαο Ὦ} ἴἶνο οχίγασίς {γοπι οὐ Μαίου, απά νο 
6ΔΏ 866 α ΤΘΔΡΟΠ ΝΊΙΥ Ίο β]οι]ά Ἰαγο Ἱηπδογίος (οι. νο π]σ]ιί 



Ἱνή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΠΕ αΟΡΕΕΙΟ. 

σο ΟΥΟΥ ἴ]ιο 5οΕ6ίοΠ5, απά ἵπ ΠΙΔΠΥ 63565 Ὦο αΡ]ο {ο αβείση ογ]άθηύ 
οἨ Ργοῦα)]ο ΤΘάΡΟΗ5 {ΟΥ ἴἶιο ΤΠΠΠΟΥ {π πΠΙΟἩ Βέ Ία]κο Ίας ποαῦεά 
ιο ππαίέαυ, αξ 1 Ἰατο ἆοπο, ἴο α οργίαϊη οχίεπῦ, Ιπ πο Νοίθς; 

Ραέ 16 15 απηοσθβδαΥ. Τό ἱ5 βα[Ποιεπί {ο 5αγ, ὑιαῦ 1 δὲ Πικο Ἰαὰ 
αοίοᾷ ἂ5 ΠΙΔΠΥ «ΟΠΙΠΙΟΠ{ΑΡΟΙΑ 51Ώβοδο 6 ποιά Ἠαγο ἆοπθ, 1 
αοηιια]ηίοᾶ γη ο Ργοσθάίησ (.οβροί πο βοι]ά Ίπαγο Ῥεεπ 
ἀαρτίγοά οἳ ἔἶια ουΙγ τοσονά οἱ ΠΙαΠΥ οἳ {ο πιοδέ Ἱπιρογίαπύ 
μι]γασ]ο5, ραχαβ]ας, απ ἀἴδοοιγςος οἱ οἱ. Ποτά. 

Έ]ογο αἴο, Ιπού/ουοῦ, οὔ]αΥ απά πποτθ πεϊσ]λίγ ορ]εσμίοης {ο 015 
γΊου, Ὀοσβίδο {]όγ τοδύ αροπ ἴμο [πο οἱ ο ο35ο. ΤΥΟΓΟΒΡΟΥ 
Έ]μουβο]ι, ἵπ. ]δ τουῖου; οἱ πιΥ Γἱββογίαδίοη ΟΠ ἴπο οπἰσίη οἳ ύλο 
Ὑτ]ῆησς οἱ ὲ Τμακο,” αδ]ς :---- 

« ΤΡ Τὸ πγογο κο, Ίου 15 16 Ῥοββῖρ]ο ]ιογο «Ἱοι]ά Ὦ6 ΡποἩ ογοαῖ ναγΙαβΙοΏΒ 
Ῥοένοθη Τπικο απά Μαϊίπον  Ἠονπ εοπιας 165 ἐμαί, γη Τω]κε)ς εἰγινίηρ αἴ6ι 

οοπηρ]θίθηθας, Ίο Ίοανες οαῦ 8ο ΠΥΙΟΗ πηαίζεν σἶναη ὃν Μαίίμενν, απά {]ιαί, 1Π 

ἴλο παγγαζΊνο οἳ ἴμο οἸη]]ά]οοα οἳ ΟἨτ]βί, οἳ Ἠϊς ἀἴκοοιγβος, οἱ Ἠἱ5 ταδτοσῦΙοἩ, 

Ἰς ἆ1ῇογς 5ο πχιιο] ΓοΠ1 ἴλαῦ οἳ Μαιίμοντ Ίο Ἰο]ά οῖς ῬΙαποππεποη {ο Ῥα 

Ἱποχρ]σαβ]αθ, οκοορ6 αροπ ἴλμο βαρροδίθοη ας Μαζιιον απά Ίπ]κο Ίεγα 

απασαπαἰπθθά νη(λ οπο) οἴμετ, απά πγογκαεά Ἱπάορεπάσπ{]γ. ἘΤηαῖγ αργοθπιοη{ςΒ 

Το α/]οϊοπ{]γ οχρ]αϊπος ὮΥ ἴ]α [αοῦ ἴμαῦ {Πεγ Παά α «ΟΠΙΠΠΟΠ Ἰεαᾶεγ ἵπ Ματς, 

Έπαγο απο ἀήΠοα]ήος ἵπ ΌΠί5 Ἡγροίμοβίβ, Ῥαέ αγ ἆαγο Αβπηα]] πΠεη ϱΟΠΙ- 

Ραγοᾷ {ο ἴ]ιο ἀπΠοιισ πηΙο τμο απίῃογ Ἠα»δ, αρρατοπ{]γ υζηοαέ Ῥεῖης αΦ/ΑΥΘ 

οΕ 18, αἀναποσα, ἵπ αδογ]ρ]ης {ο Βὲ ]μι]κο {μα Ἰκπον]εᾶσα οἳ {νο ἄτοο]ς ἄοβρε] οἳ 

Μαίλενν, απάἆ ἐἶναί 16 (ἴῃπο (γοε]ς γογρίοη) γγας απ αροδίο]Ισα] Ὑτίιρ, 

Τη τερ]γ, 1 αἁπιέ ὑαῦ 1Π ποπο οΓ ἔ]ιο 6.5ος οἷίεά Ὁγ ΕΤΟΓΕΡΡΟΥ 
Τ]ουβοὮ ἁῑά Ίωα]κο ππα]( τ15δο ΟΕ ἴμο (οεροὶ οἱ Μαιζμεν, απά 1 

αοοοιπό {ΟΥ Ἠϊ5 πού ἀοίπα 5ο ΡΥ Όλο εαρρ]επιοπία] εματασίεν οἱ ]15 
(.οβραΙ;. Ὀπί ἐς, 1π Γαοῦ, Ῥγογ6ς πο ΤΠΟΥΘ ἴ]αη (]αῦ Ίο πιας τπδα 

οἳ οὔ]ον απ(]ογ]θ]ος ἴἶαι Ναἰθ]ιον απά Ματς, Ἔ]α ἀιῄειγοποςς, 1 

ἀ1Ποίοποοβ Ό]οιο Ῥο, οχ]δίοᾳ 1π ἴἶα οπἰσίπα] Υήπσς, απά Τωι](ο 
πηαάο πο αδίοπηρί5 {ο τοζοπαῖ]ο ἔλπαπι ὮΥ 5αρΡργοβδίοἩ, οἵ ἑαππροήης 
ΨΙΓἩ ο ογἱσῖπα]5, 16Η, Τ ἵπ[ον ΓΤοπη 16 ἴουπις οἳ ἴλπα Ργείαςο, 

νους αἰἱ αροβίο]ισα]. 

Έ]ιο πιοδύ »ἰγ]κίης ἆΤογοποο Ῥούνοση ἔἶνα αοοοαπίς οΓ ἔἶιο οα1]γ 
{ο οἱ ΟἨηὶδί ἵπ Μαιου απά Ίμι]κο ἶς5 ἵπ ἔἶιο σοµοα]οσίο. ρον 

Ἀ. σοειὑπρίδο]ε φε]ε]ίο Απζοίρεπ, 1851. ἙῬ. 1378. 



ΡΕΠΟΕΕΡΡΟΗ ΤΗΙΕΒΞΟΗ5 ΟΒΟΕΟΤΙΟΝΡ ΑΝΡΙΥΕΒΕΕΟ. κ 

Όλ]ς Τ νγοπ]ά πιογο]γ οὔδουγο ἐ]ιαί δὲ Μαιίμον Ίας αγογοά]γ οἴγεῃ 
Όλο σοηοα]οσγ οἳ {οβορ]ι, απά Ίο σοπ]ά ποῦ ηαγο Ῥοου αὖἲ αΠΥ 1958 
ἵπ Κποφῖηςσ 1ο ιο {αύ]μεν ο «/οδορ]ι αδ. Ἔ]ο βἰπιρ]εδύ οχρ]α- 
παΙοπ αΡρεαϊ5 {ο Ῥο, (ναί Πιο 15 ο σεποα]οσγ οἱ οι. 1ογά 
αοζογάῖπσ {ο ἔλο Πσδῃ, απά ναί Ἠσ] Ίνα ἴἶια [αύΠον-Ιη-]ανν οἳ 
10561. ΠἨαά ἴἶιο ροῖπί οϐ ἀἴτογσοπεο Ῥθεῃ αὐ α Ῥοτίοά οἱ τοιποίθ 
απθ(ι{γ, πο πηϊσηί Ἠανο βιρροδες (]αί ἴλο απὔ]οίΒ, Ισπογαηῦ οἱ 
οαο]ι οὐ] νηος, Ἰαά πιαὰο πα οἱ ἀῄεγτεπί απά Ιποοιγοοῦ 
γοσὶςίογ οἳ ἀοσοσπέ; Ῥαέ ἴμο ἀἴγαγσσπόο Υ/α5, 1π Γαοὐ, ΨΙΙΙΠ ο 

ΙΠΘΊΠΟΥΥ οΟΓ 1ΠαΠ 6η {ιο (4ο8ρεῖ5 πατο Ἡγ]δίο:. Έ]ογο 15 πο 
ΠηρτοβαΡίΠ(γ ἵπ βαρρορῖησ (αῦ ύ Ίμακο Ίγα5 ΡονδοπαΙἰγ ασηπα]ηίοά 
πἰ αγγ ; -αἲ αἰ] ογαεπί5, πο οοπ]ά Ῥο ππάςγ πο ἀΠΠοι]έγ 1π α5οο- 

α]ηίησ α {αοῦ γγηῖσ]ι Το πιαδέ Ἰαγα ὑποισ]ί οΓ οοἩδεαἹἹεπςσθ, οί]ου- 
πήςο ο ποι]ά ποῦ Ἰαγο Ιηδογίοά ἴἶιο σεπεαἱοσγ, απά Ὑ]Ιο πηαδύ 
Ἠαγα Ῥασυ. υ(μΙΠ μα Κπογ]αάσα οΓ ΠΙΠΥ ου Πν]ης. 

Ἠ1ῆν γοσαγᾷ {ο ο οπηΙβδίοΏ8 ΝΙΟΣ Ὦγοίθβδου Τ]1αΓδοἩ 5αρ- 
Ῥοβο5 ἐλαί Βὲ Τμ], η. ή αἰτίνίπσ α[ί6τ εοπιρ]εύεποΒς, Ψοι]ά Ίαγα 
αγοἰζεἆ, (1ναγ αγο αχρ]αϊπες ὮΥ ἴἶια 5αρροβΙίοη λαῦ 5 (οβροί παβ 
ο α οογίαῖπ οχίοπί 5αρρ]απηοπίατΥ ; απά Ῥοδίάςς, πο Ππά χο γουΥ 
α116 ΡΠΘΠΟΠΙΘΠΟΠ ΙΠ υπο οοηποσίΙοη Ῥαύπαση Πιο απά Ματίς ψἨῖσ]ι 
Ῥνοίθβεου Ὦ]1ουγδο]ι αἀππ]ίδ. ΊΤμ]κο Ίας οπαϊθίεά ΠΙΑΠΥ Ραββασος {ΤΟΠ 
Ματίς, 5αο]ι ας (λα Ώοσϊηπίησ αἲ γΙ. 45, απά επά]ησ αὖ ΠΠ. 96. 

ΟιιοἩ οΡ]εσΒΙΟΠΒ, Ι1ΟΥΥ6Υ6Υ, αἴθ ΠΙΘΤΕΙΥ ποσαίΊγο, απά Υοίμαν πα 
οαἩ οχρ]αῖῃ {Παπ οΥ ποῦ, {Πογ Πετος σαπ οπ(αἰσ] ιο ροδίτο 
εγἰάσποο ἆτανπ Γγοπι ἔιο Γαοί ἴμαῦ ο Επά Ραδδασος οἳ Μα((]ιον5 
(ο6ρα] Ἱπο]ιάεά ἵπ ἐμαί οἳ 9ύ Ἰακο. Τὸ πιαγ, Ιπάοσά, Ὄο βαἴς, 

Ἠονψ ἆο νο Κπονη ια 1 15 που Μαίου Νο Ώουου5 ΓΟΠΙ 
Τμαα, απά ποῦ 1μιίκο Ποπ ΝΤαίιον τ Τ αἀπιό (]λαῦ α πιογο γοτρα] 

ασγοσπιοηέ πνοι]ά πού ο 15α]ῇ Ιπάϊσαίο γ/]]ο]ι 18 ιο ]αΐῦοδύ ἩγΙίοῦ ; 
Ρα ἵπ ιο Ῥγοδοηί «35ο Ὑ6 68 αΡΡΙΥ ἴο σοο]οσίοαὶ αγσιηοπύ οἵ 
ἱπο]ιάεά Πασπποπίς.  Ἰ/Ἱοπεγοχ νο Ππὰ ΓΠασπιοηίς ο{ οπο ἀεροβίθ 
ἱπο]ιάεά ἵπ αποί]ιον, Ὑο αγ οογίαϊη (ας ἴμο ἀαροδίῦ {ο Ὑ]]ο]ι (Ίιαγ 
Ῥε]οπσ 15 οἰάοι (Ίνα ἴἶιο οπο Υ]ΙοΗ οοπίαϊπς ἔ]οπι. λογο Τ απι 
ΠΟΥ ης, ΤΙ Ἰοοἷκ οἩ γουί5 ο{ γοὰ βαπάδίοπο; αἲ α ΤΟΥΥ βλογί 

ἀῑδίαπεο 1 Επᾶ τοσῖ5 οἱ β]αίο:. 1 Ἰαγτο ΠσοΥαΥ 566 {δη Ιπ οοπ{αοί, 



Ίκ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

50 5 {ο ἸΠίοΥ ΠΟΠ ἴ]ο ογάου ο δαραγροβΙΜίοη γΙοΠ 15 ιο οἰάο»ί, ΄ 
δις Τ Ππά Γασπιοηῦς οἱ εἰαία Ιπο]αάςά ἵπ ύμα βαπάφίοπο, απά Ἠαγο- 
{ογο Ιπίου πΙἩ ορτίαΙηίγ ὑλαῦ Πο δ]αίο 15 μα οἰάαευ [οιπαβΙοη. 
0 16 15 ψ](Ἡ ἔἶιο (.οβρεῖ. 1 πα {Πασιπεπίς ο{ Μαὐί]ιον/ Ἱπο]αάεά 
ἵη ὕμο (.οβρο] οἱ 1ο, απά Ἱπ[ου (]αῦ ο γοε]ς (οβρε] οἱ Μαί- 
ναι οχ]σίοἆ Ῥαίογο δὲ Τµικο πτοῖς, απά αφ δεᾷ ΡΥ Ἠϊπι α5 α 
Ἠικθογίσα]. απὐ]ονΙϐγ. Ίπ ιο (οβρεὶἱ οἳ ]μικα, (πει, πο Επά αἃ 
οεγίκῖη, αἰὐ]οπσ]. πού α Ίαγσο ῬΡογίΙοΠ, πο] Ίο Πας {α]κοη ΙΠΠ1Θ- 
ἀϊαῦε]γ ΠΓοΠΙ ἴ]ιο (4οβΡεΙ οἱ Μαίθιαν. μονο αἲθ 4ἱ5ο ασγοσΠΙοΠί5 
είπασπ ιο (4οβρε]5 νηίοἩ πιαΥ Ὀο {ογηιοά πιοζΙαίε----]ιαῦ 5, 1ο} ο 
Ῥού] ογαησοα]Ιδί Ἰαγο ἆνανπ ἐ]αῖν παἰοτία]ς {ΟΠ ο βαΠΠς 50166 ; 
διιοἩ αὖς αἲ] ἴἶιο ασγασιηθη (5 νΥἩΙσἩ αἲα (απε]αίίοπα] απά ποῦ ἴγαη- 
ορίαγα]. Φπος ασγοοπηοηί Ῥγογο θαί απ ογἰσίπα] πηδύ Ἠατο 
οχ]ςἰοᾷ Ιἵπ αποίµεν Ἰαησριασο, απά οοπδε(αΠ/]γ, ΝΨΊΙ6ΓΕ 0116Υ οσοι, 
πο](]α οἱ ἴλο (ἀοβρε]ς σαη Ὀ6 ἴ]ο ογἰσίπα]. Ασιοειπεπίς οἱ ὑ]π]5 
Ἰπά σα) πθατ]γ αἲ] οἱ Ἴνεπι Ῥο τείογγεά {ο ἴ]λα (οδρο] αοοοτάῖης 
ἴο Ματ], πΙοἩ 1 Ἰοιά {ο ο {ἶνο ἐγαπδ]αθίοη οἳ αἩ ογσίπα] αΡο5- 
{ομ σα]. Πιομιοῖ», απά {ιεγοίογο δα απ απλοί αδ ΠἱδίοτίαηβΒ 
ψοι]ά παὔιγα]]Υ πια]κο αδο οἳ: Ὀιῦ α5 Τπιίο σαπιο α[ίεί Μαὐζμουν, 

[5 (γαηβ]αίΙοη οΓ ένα ῥαβδασας π]ῖο] οαςοἩ οἱ ἴἼχεπι ϱαγο δη{ΙΤΘ 
ποι]ά αἰπποδύ ππανοϊάαΡΙγ Όο ἹπΠιιοποσά Ὦγ ιο Ῥγονίοι5 οπς οΓ 
ΜαἰύμαΥΥ, απᾶ ια ΡΠΕΠΟΊΠΕΠα οἱ ἀερεπάεπί ἐγαπδ]αθῖοῃ νγοπ]ά Ὦα 

ιο ταβα]0. Τη ογάσι, (Πιογείοτο, {ο {0ΥΠΙ αἩ αοοαγαίο ]αάσπιαπί ος 

ο παίατο οἳ ιο οοπποσθῖοη οἱ {μα (.οβρεῖς οἳ Ματ] απά Ίμκο, 
ν6 ΠηΠδύ Ίεατο οπί οἳ βἰσΏί αἱ] υπο 5οοζῖοῦς ἸΥΙΙΟΙ α1ο «ΟΠΙΠΙΟΠ {0 
ο ἔἼμγοο (ἀ4οβΡοἱ5, απά οοπΏπο οΠΊ5ε]γες {ο ἴΠοδθ ΟΠΙΥ 6ΟΙΗΠΙΟΠ {ἔο 
Ίο απά Μακ: πού, ἵη Ἴοδο πο Ππᾶ πο γεγρα] ασγοσπηεηῦ 
βγοαίοΥ παν Ὑ]αῦ οσοι ΤΠ Ἱπάορεπάςπῖ ἰγαπε]αίίοης; ἴμο οχοερ- 

Μοπα]. οδος ροϊηίεά οαῦ ϱγ {ουπιος Υγ]ίαυς Τ ανα ϱἱδαν]ογο ΒΙΟΥ 
ἀῑά ποῦ οχὶδ ΙΠ ο οαγ]ορύ Μο. Ἰ οοπο]αἆο, {ποιοίοτο, ἐ]ιαί 

κο 1μα]α, ἵη ἆνανίησ πρ Μ85 (οδρα], πιαᾷο δα, {ο α οογίαϊη οχίοηί, 

οΓ πα (ἄγθε]ς (.οβρο] οἳ Μαιίζιαν, απ ἴμο ἨΠοεργοιν οἳ Αταπηαῖο 
ογ]σίπα] οἳ Ματίς. 

Ί]ιο τοἰγοσγαάο ογάοι οἳ οι Ἱπαπίγ Ψ]ΙοΙ νο Ἰαγο ραγςασά 
Ῥγίησς 5 ΠΟΥ {ο {πο (ο5Ρε] ο{ Μαίου; {ου αἰέ]οιισ]ι 1 γγας (ἶιο 



ΟΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ, ΟΕ ΜΑΤΤΗΕΥΥ. ]χὶ 

Πγοί απἰ]οπίαΜῖτο αοοοιπό οἱ ους Μανίοι”5 [ο ραρ]δοά {ο ἴἶια 
πογ]ά, γε, α5 1 5Ἱρροδο αῦ 16 οοπίαϊης πιαίίον {ακεπ Ποπ ὕ]ιο 
οπἰσίπα] ο ἔἶιο 5οοοιᾶ (ἀοβρα], νο πηιιδύ 5ο {αΥ οοηδίάσχ 16 ΡοδίογΙος 
ιο Ματ. Αοσοτάῖπσ {ο Ἐπδορίας, Μαίου, α[ίου Πανίησ ΠΥ5ύ 

Ῥτοε]αϊπησά ἴἶιο (.οβραί ἵπ Ποεβνον;, ποπ οἩ ιο ροϊπύ οἱ σοΐπσ ἴο 
οἴ]ον παίίοης, οοπηπϊέος 16 {ο πγῖησ ΤΠ Πΐς παίίγαο {οπσας, απά 

Ονας καρρ]ίος ἴ]ιο παπί οΕ 5 Ῥγεδοπος {0 ἐπ 7 Ιῖς πτθησς.---- 
Η. Ε., Ι. 8, ο. 94. ή 

Οµ]ιου αποϊοπί ἩΙ{6Υ5 βίαΐο ναί (]]ς (ἄοβρε] γγας πγ]ίοη προ 
ιο ἀἱδρεγδίοη οΕ ἴ]ιο αροδί]ε5 ὮΥ Ρογβεσπ{ΙοΏ, ἨΊισἨ, {ΟΥ ἴ]ιο ΤΘΡΟΠΒ 
είαθεά Ὦγ Ἐδεβία», α Νπίαη αοοοπηέ Ῥδσαπιο ἨθοθδδαυΥ. ΤΠϊ5 
αοεοππέ οἱ 15 οπἱσίῃ, πΠΙΟΙ 15 Ῥτοθαβ]ο 1η Ι5ε]ί, 15 πού οοπίγα- 

ἀῑσίεά αἴί]μετ ὮΥ οχίογπα] οἳ Ιπίογπα] ονΙάσπςθ. ἘΤΟΠΙ ο ΠΊΠηθ- 
γΟΙΙ5 α]δίοΠ5 {ο ον] βοηρίαταο απᾶ ἴ]αο Παβ]ππεπί οἱ ΡΥΟΡΙΙΕΟΥ, 
1618 οὐτίοιι5 ναί 16 νγα5 εδροσΙαΙ]γ πιοαπῦ ΟΥ ο) οπ]δ]ι τοαάςνς. Τ]α 
οαγ]οςύ αοοοιπί 15 ὑμαί ο Ῥαρίας, α5 αποίεά ϱΥ Εαδορίας, Η. Ε., 
ΠΠ, 99:  Μαϊίμονν πτοίθ ἴ]ια (.οβρο] ἵπ μα Ηεῦγεν {οησιιο, Ψ]]ο]ι 

εΥ6ΙΥ οπο6 ἰπαηδ]αίαά 5 Ίο Ίαδ αὐ]θ.. Ἔ]ιο 5εῃ5α Ίεγο ἶ6 αβρᾶ- 
γοπ{]γ Ἱποοπηρ]είαο, απά ναί ἶδ παπίῖπσ ποι]ά ργοραυΙγ 1πῇογπα 
π8 (μαῦ (οδο {ο Υ/Ίιοπι ια Πεῦγαυ γγαδ α {ογαῖση Ἰαησπασο, Ί/ογα 
οὐ]σαά {ο ἰταησ]αίο Ι6 αἱ αγ Ὀαδύ οοι]ἀ, {1 έο (4γοοῦ υογδίοιι 
Ίνας εηρρζιοά.ἳ Έλα πονάς οἳ Ραρίας ΙπΙρΙγ, αὖ αἰ] ογεηίς, ]αί α 
(αΠ5]α{1οἨ. Ίνας τοφ1]{ο, 

Έ]ιεγα 18 πιπο]ι ραὐτιςύῖο ογ]άσπος {ο ΡτοΥο ια ΜΤαἰί]ιου πγοίο 
ον]σιπα]]γ ἵπ Πεὔγαυν, Ὀαί 16 Ὦγ πο Ίπθαη5 ΤΟΙΙΟΥΥ5 (]λαῦ Ίο ἀῑά πού 
αἱ5ο υτ]ίο 1η (τοασ]ς; Ἱπάσσας, ἴ]ιο ορ]ασίδ Ίιο Παά 1Π νίου’ εοπ]ά πού 
Ίπαγο Ὄσδει. αοζοπαρ[κ]οά ππ]θβ ο Ἰαά ἆοπο 5ο, ΤοΥ ο οἴγοππ]- 
βίαπσςς οἳ πάσα η] τοβραοί {ο ]αησιασο γ/6Υθ Ρ166ἱ86ΙΥ ἴ]ιο 541ηθ 
5 (ιοβο οἱ Ιτο]απά αἱ Όλο ργοδοηῦ ἆαγ, απά ]πδί α5 οης Ρογοη ο{ 

ΣΤ Απᾶ Ῥνοίοβεον ΤΗϊουβο]ι Ίας αγγὶνοᾶ αὖ α βἰπαῖ]ατ οοηΠο]ΙβΙοΠ. Αοοονᾶϊπς {ο Ὃν Ὠανίιᾶ- 
5οῦ, ας βαρρ]]ος ἔ]ιο ο]]ρεο Ενας :---- Τη] Ίο Ἰήπαξα ραρ]{ε]μοᾶ ἴμο ἄγοο]ς 6οΡΥ, πμ] 18 
τους (ιγοισ]ιοιέ ἔλο γν]λο]ο οματο]ι α5 Πῖς ἄοβρο]; ”. Ῥιαῦ Ὃν Ώανιάροπ, πν]λ]βύ νο αἀπα]ζς ἰ]ιαῦ 

ἔπο αιοία (Ιον ἔγνοτα Ῥαρίας Ἰμαδ α. [γασπιοπίανγ αρρθαγαπσο, οπ]]5 015 "απ αγίας αββΙΠΙΡ- 

6ποἨ ἀνταν ἔνοπα ο αἶτ.---Ππίτοα. {ο Ν. Έ.1. 51. Ι ἆο ποῦ η] ο, Τ]ο οχίταοί {οπι 

Ῥαρίας Ρροϊπίς {ο α ἀοριάσγαίατη γνίο. οσοι] οπ]γ Ῥο 5αρρ]οά Ὦ} α ἄτοε]ς ἄοβρο], απά νμ]ο]ι 
να» βπρρ]εὰ Ὦγ ο Ῥγοβαπί (.γοε]ς 4οβρο] Ῥο[ογο Ῥαρίας υυτοῖθ, 



Ιχή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΠΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ,». 

ἴἶνο Τῖδ απάθγδίαπά π]ιαῦ 15 πγιίοη ἵπ (είν παίῖνο ]αησιιᾶσθ {πατριφ 
γλώσσῃ), Ὀπέ ο ποῦ απᾶθιδίαπά Εησ]ΙΒΙ, 5ο απού] Ῥογέίοη απάθυ- 

ὐαπά Ἐπο]ία], Ῥαῦ πού τί. Τό 16 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ, ΙΓ πο 5Η ἴο 
οοπηπητιπ]οδίο ἔἶιο .οβρα] {ο πα ΤΤίδΗ, μαί 16 ε]λοι]ά Ὄο Ἱπ ὕπο 
Ίαησιασος; 50 αἱ5ο 16 α5 ἵη Ῥα]οβίίπο αἲ ἴλο πιο οἱ ἴιο Πγδύ 

ῬαῬ]σαθίοη ο ἴλο (οδρεῖς. Ένα ποσο πο Ίανο οἳ ἴο Ία- 
σπασο 5ΡροΚοι ὮΥ οι Πογὰ 5ΠούΥ5 ἐ]ιαῦ 16 πα5 Ἠοῦγου---56ο Ματ], 
τ. 41, τῖ. 94, αγ. 94, απᾶ Αοΐδ, χχνι. 14. ἈἘῬτπί ο πας ποῦ 

απάογςίοοάἆ αἲ κ αγαξδα]απι, Ματ], χν. 90. ἜΤ]ο πποῦ αἲ ἶ ογαδα]θπι 

Ὑθυο φαγργ]ςοἁ {ο Ίθας {Παπιδε]τος αἀάγοδδοά 1η Ἠεβγου, Αςῑς, 

χχϊ, 2; απᾶ λαο οαρίαϊπ οἳ ἴ]α σιατά ἀῑά πού 5αρρο5δο (μαῦ δὐ 
Ῥαπ]. οοπ]ά 5ροα]ς νθεἷ (κσὶ. 97). Τη ο Ιπβορίοι οἩἨ ἴμθ 
61058, νο Ἰαγο {ιο Ἰαησιιασθ οἱ ἴμα ἁοπιϊπαπί Ῥοπαν, απά οἳ ιο ύπο 
οἼαςδδο» οἱ ὑλμο Ἱημαρ]ίαπίς. ἜΤ]ο σαδο οἱ «/οδερΏας5, ἴ]ο εοπίθΠ]- 
Ρογατγ απά {οἱ]ου-οοιπίγγίπαη οἳ Μαίίμου, 15 οηο ΤΠ Ροϊπύ: Ίια 
{ο]]5 τ15, ἵπ. Ἠϊς Ρτοίασο {ο 5 Γ16ίοΥ1 οἵ {ο οειοῖδὴ Ἠαγ5, Οιαῦ Πο 
[αά {ουπιογ]γ νεα 16 ΤΠ (]αῖχ παδίγο {οησίιο (πατρίφ) ΤΟΥ ἴπο τ15ο οἳ 
ἴλο Ῥανρατίας----ὖ, θ., ἴἶιοδο Ὑ]ιο ἀῑά ποῦ απάαγρδίαπά (ἀγθεῖς; απά 

ΠΟΥ {πγηθά 16 Ιπίο (ταθὶ (Ἑλλάδι γλὠσσῃ μεταξαλὼν) [ΟΥ [λος Ἠ]1ο 
ιά. 

Έ]ιο εἰγοησοςύ ῥτοο[ οἳ ἴμο οπσϊπαΙίγ οἱ δὲ Μαἰμονής (Τοεἷ 
(οερο]---αρρΙγίησ ἴο ἴδτπι ογἰσἰπαΠίγ {ο 16 α5 Τ οι] {ο ἴ]α 
Η]ςίουγ οἳ «αοδορ]ας---ῖδ πο πδο ἐ]αῦ 15 πηαάο οἱ 10 ὮΥ ύ Ίμαχο; 
{ου πο Πίου οἳ ασοοπγαζο ΟΒΟΒΤΟΠ, 5ος ας ού Τι] οἰαίπς {ο Ῥο, 

απά απααοςίοπαΡ]γ 15, ΤΠ] Παγο τοσοΆΥ5ο Το αν ἐγαπδ]αζίοῦ γ/Ποη Ία 

ππάθιδίαπἆς απά Πας αοσσδς {ο ἴ]α οπἱσίηα]. 

Ι 4ο ποῦ 14Υ πιιιοὮ βίας προπ 01ο Ισποίαπσο οἱ ἆ6Υοπιο α5 {ο 
ὑμ]ς Ῥοϊπέ; Ἰῖς εγΙάσησο ἶ56 εχοοοάἰποἰγ «οπ{αδοά, απά πού δαδΙΙγ 
γουοποί]αῦ]ο γη] Π15. πασοςβαγ Κπον]εάσο οἱ ἔιο (ἀτοσίς «οδρε[. 
ΕιιδοῬίας αΡγροαῖ5 {ο Ίαγο οοηδἰάστες ἴ]ιο (.Τοείς γογδίοη α5 Μαί- 
(πιουν οἵη, {ου πλΙ]ςύ Ίο δίαίας λα Μαίί]ιενν υτοίε ἵπ Ἠοεβτογγ, 

[ο αποίθς Π5 (ἀγοσις (γαηδ]αθίοῦ οἳ α Ραβδασθ ΤΠ {ο 7δί1 Έραίπι, 
Υ. 95, 88 ὀικείᾳ ἐκδόσει, « Ἠϊ5 ΟΝΤ τοπᾶστίης ος ε1ίοη,” οοπίταςίῖησ 16 
ΨΙΘΗ. ιο 84Π1Θ Ῥαδδασο ἂ5 σἴγεῃ 1π ἴμο Βορίπασιη, ΕΤΟΙΘΒΕΟΥ 
Πας, π]ιο ἆοας ποῦ αἀπαῖέ θ]ναῦ Να ὐίλουν πγούο ἵη Ἠεβγενν, οχρ]αῖης 

νο οοπἰγαςΙοβίοη Ιπ Ἠπιδοῦίας ὮΥ 5αρροδίησ ὑμαί ας α Πδίοπίαῃ Ίο 



ΟΝ ΤΗΕ ΤΑΝαῦΔας ΟΕ ΜΑΤΤΗΕΝ5 αΟΡΡΕΙ.. κ 

αζ]ιογοά {ο Π5 απἰ]ογ]δίο5, Ῥαΐ αδ α Ρ]η]ο]οσίεύ απά Ὀιρ]]οα]. 1πγος- 
Εσαίου Ίο {ογπιεά α ἀῑῑετεπυ ορίπίοἩπ.. Όπ ἴμο ολα Παπά, Ών 
ΤαγΙάδοη, Ἡ]ο οσο ποῦ Ῥο]ίογο ὑπαῦ Μαἰί]ιοιν νγοίο ἵπ (ἀτοεῖς, 

Ὑ]η]ςί Ίο αἁπη]ές αί, 1 ἨΗασ)ς (απβ]αθίοη οἱ {ο αΏογο ῥαδδασο 
Πιο Εάδοβίας Ὃο οουγοοί, - ἴ]ιο εοπο]δίοΠ 15 απαγοιάαβ]ο (ια {ιο 

αροδί] Ὢγοίο 1Π (τοι, 8αὖ5 - ναί ἴᾖιο {θΥΠ1 ἔκδοσι 4065 ποῦ 5ἰσ- 
ηΙΓΥ {γαπε[αίτοι----έ ἀεποίος ΓΕΟΕΠΙΒΙΟΠ. 

1 πααδύ ἆαιηιΙί {ο ἴ]ῖδ 8οΏ8ο οἱ ο ποτά. ΕΥ « τοσοηείον” 1 
ππογρίαπά α ΤΟΥΙΡΙΟΠ ΟΕ ιο βαπΠΠο ἰΤαηδ]αίΙοη, ταῦ]μοι (Παπ α 

ἀϊΠογοπί απά Ἱπάαροιάαπί (γαηδἰαζίοη ; Ῥαῦ Ιλδοῦίας 15 6ροα[ίηπσ ο{ 
ἀπΤογοπί (αΠδ]αίίοης.  ἸΠαῦ Ἠτς 5αγ5 ἶ ππσπίαΡ]ο, ναί Μαϊ- 
πουν ἆοος ἀερατῦ Ποπ ἴ]ο αγοΠίγ, Νο τοηᾶσΥ έλα Ρᾶβδασο ἵη 
απθδίίοη, 1ρα]πι Ἱχχγ]ῃ, 2, φθέγξομαι προθλήµατα ἀπ᾿ ἀρχῆς---- { π]] αθίον 

ἀατ]ς ϱαγίησς οἱ οἰά;””.Ραύ ϱγ Μαίου 16 18 γοπάσγος {]πας, ἐρεύξομαι 
κεκρυµµένα ἀπὸ καταξολῆς. ΧΙ, οὅ---- Τ νι] θέου 1η σβ π ΙΟ] Ἰαγο Ροσπ 

Καρί οσο {γοπι ο {οππάαξίοη οἱ ἴἶιο νου]... Ἔ]ο ππεαπίπο 15 
ιο απιο, αἱίΠοισὶ ουονγ Ὑονά ΙΠ ἴἶα (τοσο ἶ ἀἰῑονοπί; απ 
ππαπαδΙοπαΡ]γ ιο οἰγοιπηδίαπσο ο{ Μαἴίμοαν Ρεῖησ α Παῦγουν, αππά 
οοπ5οφιιοπ{]γ ασηπαΙηίοά γη] λε Ἰαησιασο, ἆοον αοοοιπύ {ου ]]ς 
πδίησ α ἰγαἨδ]αίΙοη οἳ 15 οὔη. 1 ρἶγο ἴ]α Ἠ]οἰο Ῥαδδασο :---ἀντὶ 
τοῦ φθέγξοµαι προβλήµατα ἀπ᾿ ἀρχῆς Ἑδραῖος ὤν ὁ Ματθαῖος, οἰκείᾳ ἐκδόσει κέχρηται ἐιπών 

ἐρεύξομαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταξυλῆς, ΥΠΙΕὮ Ὃν Γαγιάδοι ῥαταρβγαδος ωιι5 

---- Μαΐέιιον, Ῥοῖης α Π1αὐγονν, 1868 ἰ]αῦ ΥοσσΠΡΙΟΠ ΟΓ έἶιο Ο]ά Τος-. 

(αππεηέ (οχῦ Ἠ]Ιο αδ οπΙΥοηῦ ΙΠ 5 παίῖνο Ἰαπά, απά Ἰαά ἐ]ο 

ΗΠεβταει νογάβ {ο ΥΠΟ] ἐρεύξομαι κεκρυµμένα, κ.τ.λ., 3η Ποῦ φθέγέομαι, 

κ.τ. λ., 6ΟΙΥΘΣΡΟΠ(8” (νο]. Ἱ. ρ. 19): Ὀπὸ ν]ῖσ Τ που]ά (αηδ]αίο 
νας----' Πηδίοαἆ οἱ «Τ η] ρτοσ]αίπι Ώοπι εμο Ῥοσίπηῖης, Μαίί]ιουν, 
Ῥοαιησ α Ἠεῦγαγν, τ1δο5 α τοηάσηίησ οἱ 5 ο, ΄ Γ ν] αἰίον (μήησς 
οοποσα]οᾷ [οπη μα {ουπάα{Ιοῦ, ο, 

1 5ος, (αγοίογο, πο οοπ(γαςΙσίίοι ἵπ. ο βαρροβίίοη ἰιαί 96 

Μαἴύλον γτοίο 5 (οβρε] ἵπ Ροί] Ἰαησπασο5; απά Ίο Τ 8ος ΑΠ 
αΠ{ΙΟΥ Ὑ]ιο οοπ]ά ποί ϱο πηϊδίαΚκοι, απά γιο ργοίοβςο {ο υγίίο 
πΡοἩ. ἴμαο απἰλογΙίγ οἳ ογοψΙ(ηθβδας, ππαΚίησ τ15ο ο ἴο (τοις 
(ἀοβρε], 1 εοπε]ιιάο (ἶναῦ 1έ ἵ5 ΡΥ ιο ονἰσίπαὶ απί]ου οἱ ἴἶναί (οβρε[. 
Αί αἰ ογοπίΒ, να (ἀποε]ς (οβρο] οχἰρἰοᾷ Ῥοίογο Φέ 1μι]κο πγοίο, 
αΠά ἵνας αδος ὮΥ Ἰίπ α8 απ απιΠογί(γ. 



Ἰχ]ν ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ  αΟΡΡΗΙ.5. 

Ἠείογο Ῥγοσσθάϊηπσ {ο Ρροϊπί οτί μα Ρρεου]ίαν οοπᾶ]δίοης 1π έλα 
Δσγοθιηθηΐς υγλ]ο] βαὐθίσν Ώούγγοσπ ένα (1ο8ρο] οἳ Μαίί]ιοι απᾶ {ια 
οὔ]εν (οβροα]ς, 16 πι] ο Ῥνορογ {ο ἀῑγεοῦ οί αὐίεπίίοη {ο έλοδο 
ολαγασίογϊκῖο ροσπΠαγ] ος 1π Πῖδ βίγΙο οἱ οοπαροβῖθϊοπ ὮΥ πΠΙΟἨ 
λλες οοπά1θίοης αγο α[[εσίεᾶ. 

Τη Ἠϊς παγγα(ῖνο Ίο 15 έμο πιοβδῦ οοποίδθ ο ἴ]νο Π]σίοτισα]. ΨτΙ{6Ι5 
οἱ ο αι Τοδίαπποπί; ἵπ ὑ]ο ἀϊδοοιγςος οἱ οι Τ,ογᾶ ἴμο {α]]ο5ῦ. 

Ἠο αΡΡβθαΠ5 {ο Ἰαγο σοπᾷεηκαᾶ ιο πατγαίΙοη, 1Π ογᾶαν {ο σἶγο ἴ]α 
Υ6ΙΥ ψογᾷς ο οι 1,ογᾶ, απά αἲ ἴ]ιο 54Π16 6ππο {ο 6οηΆπα Πΐ5 νου] 
πΜΠΙη απο] Ἠππϊός αν ποπ]ά 1ηδιτο απ οχοπᾶεά οἰτοπ]αίιοῃ----ᾱ 
Ργοσαβι{]οΏ. ΠθΘΟΘΡΣΑΥΥ ποη (ΓαηδοΠρίΙοη ας ο οπΙΥ πιοάο οἳ 
η] Μ1ρ]γΊησ οορῖθδ. Ἑταέ αΜιοιισί [5 πανγαίῖνα 15 οοποῖδθ, 16 18 
Ἱηση]ατ]γ εἶσαν απᾶά εχρ]οῖθ. Απ απίᾖοΥ υηπσ η ο Πγδύ 
Ιη{οη{ίΙοη ἆοθς ποῦ (ΠΙηΚ οῇ οἰγίησ αχρ]απαθίοη οΓ ογοππιδίαπσθ8 
πΠΙΟἩ αγο Ρογ[εσ]γ νο] Κπονπ {ο Ἰήπηδε], Ίο Πεηπεπί]γ 15ος 
ἴμο ΡΤοποπη Ἡ]εγε α ΤεαάςΥ ΠΙΑΥ Ὄε Ισπογαηί, ΟΥ πηδστίαϊη 5 {ο 
ἴ]ιο Ἱπιρ]ιοά απἰοσαάθηί, Έ]ας π]ονο ΝΤατίς (αηδ]αίησ Ἠ{εγα]]γ 
μα αοοοιηέ οἱ {1ο πηγασ]ο οἳ Ομτὶδύ γα]]ησ οπ ἴο βοα, 8878, 
« π]οη {Πογ Ἴσγο οοπιθ οιί οἱ ια ΠΡ, ἰγαἰσ]ίταΥ {σι ἸςσηαυΓ 
Ώ1ΠΙ ζ--«ἐπιγνόντες ἀυτὸν, ΥΙ. 54---ραυ ἆοορ ποῦ {α]] 5 π]ιο τό Ίνας νἩο 

ὁ που; Ἠππη” Μαΐου, ἵη ιο οοΙθδροπάϊπσ Ῥ8βδασο, εἶεαί5 πρ 
ο απηρ]ση(γ, Ὁγ αἀάίπα, ὑμαῦ 16 γγας ὅ έλο Ῥεορ]ο οἱ ἴλλο ρ]αορ” 
ἔέ γ/]λο Ἰκηον/ 1Η ---ἐπιγνόντες ἀντὸν ὅι ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου, ΧΙΥ. 90. 1η 

ΦθοίΙοη ΧγΙΠ. νο Ίαγε αἩ οχοθ]]οπί εκαπιρ]βσα{οη οἳ ια Ἠϊδίογ]σα] 
βίγ]ο ο{ ΜαίίΠευ, εοπἰγαρίοἆ ψΙ(Ἡ μα απἰορίίσα] 5ίγ]ο οἱ ού Ματίς, 

πησγο, αἱζῃοασ] ποῦ οπο-μ]γά οἱ ἴ]α Ἰαπσί]ῃ οἳ Ματ, Μαιου 
οἶγες πού οΠΙΥ οτογγ(]μ]ησ Πϊεθοτῖσα]]γ οδδοπί]α], Ῥαΐ αάάς Ἱππροτίαηί 
1η8{{οΥ, απᾶ εἶοαις πρ απηρ]σι(γ.---966 οσοι ΧνΠΙ, Ρ. 92, απά 

Νοίας ἐλείοιροη, Ρρ. 277. 
Ἠανίησ αἰγοαάγ οχρ]αϊπεά ἴμα παίατα οἱ ὑμο οοηποσίοη Ῥείγγαση 

Μαἴ(]ον απά 1ο, Τ ποπ’ ρτοσθες {ο (λα π]]ο] εαραὶςί5 Ῥεύνγοεη 
Μαιίπον απά Ματ, π]]ο] 16 πγα]] αχεππρΗβεᾶ 1π ἴ]ε αΡογε-οϊέοὰ 
βοοῦϊοἩ. Τί 18, Ιπ 51ογῦ, ὑιαί ν]ΙσἩ. θαὐδίςίς Ῥούνοση Ἰηδίουγ απά 

ΤΩΘΙΠΟΙΥ. ο 64Ἠ ΑΙΝΑΥ5 αοοοιπέ {ΟΥ ια ΡΙΕΠΟΠΙΕΠΕ οἱ ασγθς- 
πιοπὺ Ἠοίνγεοη {ο ὑπο εγαησε]ςίς, ὮΥ εαρροδίησ {μα Μαἰί]ουν 



ον ΤΗΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΒΕΤΙΝΨΕΕΝ ΜΑΤΤΗΜΥ ΑΝΡ ΜΑΗΕΚ. ἍᾖΊχν 

πηαάο 5ο οἱ ἔἶιο ογσίπαὶ Ἠοῦτον οἳ Ματ; Ῥιαῦ πο σαηποῦ, 1{ να 

ειΏροςο ἐλαί ΝΤαγ]ς πιαἆο απο οΓ έιο (ἄοβρο] οἳ Μαίου". 
Ἰλ/Ποπογοί Ίο Ππά Πιαίίογ, Ιπ οπο οἱ πο ΝΤΙίοΥ5, οοπποσίεά 1π 

ἔ]ο 5α1Πο ΠΙάΠΠΟΥ ας Μαἴί]ουνν απά Ματίς αγο, ἴο απιοδίίοη {ο Ῥο 
ἀαίογπι]ηος 15, Τ5 ἐῑῖ πιαίίου απ αἀάῑίοπ, οἩ λα ρατί οἱ ἔἶνο απζ]ιου 
η π]οδο νο] 16 ο6σΠ15, ΟΥ 15 16 απ ΟΙΠΙδΡΙΟΠ 1Π ὑ]λαί Γοπα ΥΠΙοΙ 16 

ἵ παηηοῖ ἈΝον, 1 αρρτε]οπά αί ο τα]ο {ο Ῥο [{οουοά, 1 
ριιο]ι α απιοβ6ίοΠ, ἀαροπιάς προπ ὑ]ο Ππρογίαησο, 1 Ὑαπῦ οἳ Ιπιρονῦ- 
αΏσο, ΟΕ ἴ]ο Ρᾶ5ρασος ἵηπ αποδίοι ον Τ δροαἷκ οἳ παπί οἳ 
ἱπιρογίαπος Ιπ ραβδασος ἵη Φοπρίινο, Ι ἀθδῖτο πού ἴο Ῥο παδαμάαυ- 
φίοοᾷ. Τί 1 ππογα]γ ἵπ α Ἠδέογίσα] 5εη5ο ὑλαῦ Τ απι δροαΚίησ; ΟΥ 
Όια πιοςύ ἐγ]βῖπο οἰγοιπηδαπθῖα] ἀεία]5 αγα οἱ ἴἶιο ΥγουΥ ]α5ύ 60Π56- 
4πθμσο ἵπ αἲ] Ἰηγοδίϊσαθῖοης κο (ιο Ῥτοδοηύ. 1ίκο ο βίγανβ 
πγ]ο]ι Ιπά1σαίο ἴ]ιο ἀῑγοσίίοη ο ἔἶιο βίγοαπι, ἴ]πογ Ιπάϊσαίο (]ιαί ἴ]ιο 
βίγοαΙη ΟΓ Ἰδίουγ Πουγ5 ἤνοπι Ματ] {ο Μαἴζ]μευν, πού Ποια Μα(έ]ιου; 
(ο Ματς Τη ἔἶο 5οοῖοη αἰγοαάγ αιάεά ἴο, χν]Π. ρ. 932, Νο ἃαγθ 

(οἷά, ἵπ Ματίς» αοοοαηέ, ἐμοῦ α- 5πα]]. Ῥουῦ (πλοιάριον) Ν85 οτάογοά 

ο Ὦο ἵπ αἰίοεπάαποα, Ῥι6 πο 15ο γα5 Ιηαᾶο ο{ 16:---- 6 αὖο (ο]ά οἱ ἴ]ια 

ἀιΠογοπί ρίασος {ποια Ὑ]θισο ἴ]ιο πα] θ1 πάς σ.11θ6. ΝΟΥ, πομο οἱ 
ἔ]οςο οἰγοιπιδίαποος οοι]ά Ῥα (ακοι ο Ιπ[ογγοά {νοπι Μα((ον5 
αοσοιηΐζ, ΠΟΥ αγ6 {16γ 5ο]. αδ α 5αυδεαποπύ Πδίοτίαν γγοι]ά (Ἰπ]ς 
οἳ αἀάϊπα, Ὀιέ ἴἶπογ αἲς βΙοἩ αδ α βαυδοφποπύ Ἰἰδοπαη. γγοι]ά 
παίαγα]]γ ομῇ6, Όπ ἴ]ιο οἴ]ιου παπά, λενε ἶ5 πιαίίου ἵπ Μαίου 5 
αοζοπη{ Υ]]ο]ι πο Πηςίοτίαη [οἱ]ογγίπσ Μαἰζμονν πγου]ά οπαῖθ. Ἔπογο 
ἵδ αἩ απηρίσι(γ ἵπ Ματ] αοσοπηΐ, οἨ αἲ Ἰεαδύ α Ὑαπύ ο{ οχρ]απα- 
ὤοἨ, Πίο Φο]μ]οίογιασ]ει ολατασύοτίσος (Πιις ----ὁ Οδ νθ]ι- 

ἀγανγβ, οπο ἆοας ποῦ Κπον πΙιγ. . Νου Μαίέιον, ΘΥ ἴἶιο 5ησ]ο 
πο «« γνοὺς” ΧΙ. 10, βαρρ]ίο5 ἴλο οχρ]απαίίοη. 90 85ο, Νογο 
Ματ] ἰο]]ς τας ἐἶιαῦ ιαπ Ἠογο οπτοᾷ, Μαιου {οἱἱ5 5 λα αἲἰ 
πνογο οπγοᾶ. 1 οοπο]ιάο, ἐογο[ογο, ὑμαί Μαἰίλιονν 19 ἴἶιο 5αΏ5οφ ποπ 

ΠηδίογΊαη. 
Φο]ι]οίογπιας]αυ, 1π αγσαίησ ασαἰποῦ ἴ]ο ΡγοῦαΡΙΠέγ οἱ ἴπογο Ῥοῖης 

ΑΏΥ ΥΟΓΥ οατ]γ γέεη αοσοιπίς ο ιο ἐγαμδασθίους οἱ οι. μονά 

”. Έδβραγ ον ]ωακοα, Ὦ, Ἐ. ν. 40. 



Ιπνι ΟΝ ΤΗΒ ΟΒΙαάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙΟ. 

απά Πὶ5 ἀΙδοῖριες ὮΥ ο αροβί]ας, 5αγ5, “Τί τοφγεά α βἰαῦοπανγ 
ἀπνο]]ῖηπσ απά πιογο ἰταπαπῖ] Ἠ[α {ἶατ Πε επ]ογος.”. 1οῦ 18 
ΒΡΡΙΥ ἰῖς γοπιατ]ς {ο Μαΐίμαυ. Τη αΠιοο Ίο λαᾷ α βαζΙοΠΑΤΥ 
ἀνε]]πς, απά Ένοπι Π15 ῥγο[οβδίοι Πιπδὺ Πάγο Ἰαά αἰ] ὑ]ο ππθαης απά 
βΡρ]ίαηοςς {ου ταοσογάϊπο ογεηίς: ποὐψ](δίαπάϊησ ο «οποίδοηθΒς 
οΕ 5 παγγαίίοἩ, μενα α1ο ΙπΙσαίΙοΠ5 Ἰγη]οὰ 9Που’ μαῦ ρατῦς οἳ 
16 Ἡογο οιΙσίπαΙΙγ ππίθοη 1π .169. Ἰλογθ, {ου Ἰηδίαπος, Ῥαῦ 
η Οαρογπαππῃ, πο] ἴ]α δαδίετη 5ογος οἱ ἴῑιο ΊαΚα Ῥα ἰδγπιεά 
«ιο οἴ]ια 5ἰάε” (τὸ πέρα) ΕΒιί 1η κ ογαδα]είη Ί6 γγα5 ἀερτῖγες οἳ 
ἴ]ιοςο αἀγαπίασος. Ίο σαπ θαδῖ]γ Ῥεμενα, (Πογείογα, ὑλαῦ Ἱο ἀῑά 
πού οοηΙΗΙ6 αηγ(λῖησ {ο Ἠτ]θπο 1π (μα οἵσγ, απά ναί, 1 οα]]οά 
Ἡπροη α1ἴογ α Ίαρσε ος γεαΤΒ ίο ἆγα πρ α παΙΤαίΙΥο οἳ {ο ογοπίς, 
Ἱο ποι]ά Ὦο ορ]σεά {ο αγαΙ] Τπη5εΙ οἱ {ο αοσοππῦ5 οί ἴ]ο 
αροξί]ος πιο Ἰαά οοπυπηίοᾷ Ποια ἴο ἨΤΙῆπσ αὖ ἴλο μπε, ο 
δΟΟΠ α1ἴοΥ. 

Νου, ναί αὖο ἴμο {αοῖς ο ἴμο σᾳ86, 5ο Ταν α5 1ο αεοῦ ἴ]α 
ασιοσιπεοπί οἱ Πο πο Πγδῦ ἀοβρείᾖς{ Ίῃπ λα (αΠ]εαπ Ῥογίῖοη 
λογο 15 ΤηΙΟἩ ασγοσπιεηύ (]αῦ 15 ποῦ ἀοοπππεπίατγ, απά ιο ετοπίΒ 
819 αγγαπσοά Τη α ἀπτειοπίυ ογάθν 1π 6αοἩ (οβδρε]; Ῥαί Ἱπ ἴ]ο 
ε!) πάθαἨ ΡογΙοπ ἴλο ασγοσιποπίύ 16 αίοσεί]μον ἀοοππιοπίαιΥ, απᾶ 
ο αιγαπσσπηοηύ Ίο 88119. ΤΠΙ5 ομαπσαο Ιπ ἴπα παίατο οἱ ἴ]α 
αογοεπιοηί οοἰποῖάες ΡγοοῖδεΙγ πΙίΠ ἴμο ἀορατίατα ο ου Του απά 
19 ἀἱδοῖρίες {ποια (α]6ο, απά 15 εαδΙ]γ αοσοαπίαά {ου ὮΥ ἔἶα οἳ- 
οιΠιδίαηοθ5 απάςΥ πΥ]]ο] νο ηχιδύ 5αΡΡΟο56 {με πεί (.ο5ρε] {ο Ίατο 
Όδοι «οπἹροδεά. Ματίς (Ῥείοι’) αοοοιπί ο ἔἶιο Ἰα5ῦ ]οιΥπογ ἔο 
«Γ ογδα16Π1, απά οἳ πο εα0δεφιιεπύ ογαπίδ πο] {ουκ ρ]ασο ἴ]ογο, 
{01115 0π6 οοπὔΙπιοις παγαίϊγο, πΠΙο] ας Όσοι οπιροᾶ]αά Ἱπ λΤαύ- 

ἴμεγς αοοοαπίέ; Ίσπορ ἔ]ο 8εφἹἹεηςο οΓ ἴπο ογοηίς 15 {ο β41Πο. 
Ῥιί δὲ Μαὐίιεν, αἱὐ]οιισ] ας ΙΠΒΥ πού Ἠαγο ΥΠζίοι απ αοσοππί αἲ 

ιο πιο, γγα5 Πήπηδα]Ε Ῥγοδοπύ; αοοοΓάΙησΙγ, πα πα μαί ν]]ςύ 
16 Ία5 πηαάθ ἴπο ππαπιοῖς 1η 4ποβῖοη ἴμο Ῥαδῖ5 ο 15 αοσοιπί, Ίια 

ας αἀάεά π6Ἡ Ἱπιροτίαπί ππαίίον οἳ 5 ονη. Τ]ο ἀερατίατα 
Ποπ (α]]ος 15 τε]αίεά Ἱπ Μαίίμανν, Ιῃπ οἶαρ. χΙκ. γεν. 1, απ ἵη 

Ἐ Εὐπεἰέάπᾳ, ϱ. 92323. 



ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΟΡ ΡΤ ΜΑΤΤΗΕΝ 5 αΟΡΡΕΙ. Ίχνη 

Ματ], οἶαρ. κ. γαυ. 1, ἴλο εαΏδεφιοπύ πααίίγο ΓΟΥΙΤΙΗΦ {61 
ομαρίαις οἱ έλα (.,οβρε]ὶ οἱ Μαίίμονν, απά δῖχ ολαρίοις απά οαἱσ]ιί 
γ6γδο5 οἳ Ματ]», 

Τη ιο αΏογο αποἰοᾷ βαγπιῖσο οἱ Ῥο]]οίονπιασ]ιοῦ Ίο Ππά α 
Ρτοῦαῦ]α γοᾶδοἩ {ου ἔ]ιαο 5ἴ]οποο οἳ ἴ]ιο [γδύ ἔμγεο (ἀοβροί5 τοδροείῖης 
ἴλο οα]ῖος γἱδιί5δ ο οι Ποτά {ο «9 σοπδαία, Ὑ]δῦ ιο οΥοαί- 

π]ο]ηχῖπι ΠΠρογίαησο οἳ ἴ]ο ογοπί5 αοσοιπῖς {ου οἱ} Παγίησ ΠΊΟΥΘ 
ὕπαπ οπς του αοσοιηύ ο{ ἴμπο ]α50, 

1 οοπε]αάο, ἐαγοίογα, ναί Μαἰί]ουν Ἰκηουν απ ππαᾶο 15ο οἱ ο 

ηΘΙΙΟΙΣ Ψ]Ιο Ματς α[ιογνανάς (γαηδ]αίοά ΙΠ ἴ]ο οοπΙροδί{ίοπ ΟΕ 
Ἠ]5 (4οβΡο];. Όπί 1 Ματίς ἀαπηρ]αίεᾶ 16, 10 πηαδύ Ἰαγο οχ]δίος 1Π α 
ἀπεγεπί Ἰαησπασο ση Μαἰζμονν Ἱγοίο. Ποὶν, ἴ]οη, ἆο πα 
αοσοπηύ {οΥ ἴλα Υαγ οοηβιάοταβ]ο απποπηί οἱ τογραὶ ασγοσπηοπῦ 
1ο) 5ιιρδῖςίς Ῥούνγσεη (είν (οβρείι5ί 1 αοεοιπῦ {οΥ 16 ἐ]χς :---- 

Ἠ/οι. 16 Ῥδσαμιο ΠθοθδξαΡΥ {ο Ρρι 5] {ο ιο νγογ]ά α απ θίαι 
αεοοιπύ οἱ ἴ]α οαγεπί5, ἴλο ἁἀπίγ οἳ ἀνανίπς 1 αρ παίατα]1γ 
ἀεγο]γεά προπ Μαἰζ]ονν, Ἡ]ιο πηδέ Ἰαγο θε}, οἳ αἱ] ἴ]ιο αρορί]ο, 

Ῥαδί Πίίεά {ου 165 Ροτ[ογηᾶησο. Α ον, Ἰο]άϊπσ οἤ]οο παπάς ἴ]α 
ἨοπΠαἩ. σογοτηπισηῦ, Ίο τηιδύ Ἠατο Ὄοθοι αεθιδίοπιοά {ο τουοτά 
εγαεπί5 Ῥούμ ἴπ ῖδ οΨΏ Ἰαησιασο, ὕπο Ηοαῦταν, απά ἵπ (ἄγοεις, 

ΨΙΟΠ, 1Π. ια οαδίογη Ρτογίπσος οἱ ἴ]ιο ἨοπιαἨ οΠΙΡΙΤΥΟ, Ὑα5 ἴ]α 
Ἰαησιιασο ΟΕ σογετηπιοηῦ. ΤΠ ἀοίησ 5ο, 16 που], 5 α Ππαξίου οί 
011156, αγα1] ΠΗΠΙΡΕΙΓ οἱ ἴ]λο Ὑτιίησς οἱ αΠΥ οἱ ἴλο οίμεν αροςί]α5 
Νο Ἰαά τουογτάαὰ ἴ]ιο ογαηίς αἲ ν]Ιο]ι Ίο γγαδ πού Ρτοδοηί, οἳ λαά 
ποῦ ΗΠΙ56ΙΕ τοσοτάεά. δὲ Μαὐί]ιονς αοσοιηέ, ραβ]δ]οᾷ ππάσγ βαο]ι 
οἰγοιπαξίαποος----ΨΠΙοΙ ας, Ιπ [αοῦ, ἴ]ιο β8πΠιο αδ ἴποδο πιοπῖοπεςᾶ 

ἵῃ ἴμαο Εἰαί]ιαις---πιαδῦ Ἠαγο Ῥθυι Ἰε]ά ὮΥ ιο οατ]γ Οδ ίαπς 
38 ἴ]ιο απθ]οτίσοά αροδίο]ῖσα] αοσοιπύ ο[ ιο Ἱο οἳ ους Ποιά; 
απά, αοζοτάΙπο]γ, 1 πο τείον {ο ἴ]ο αροδίο]ίό απά οατ]αδύ ο{ ἴ]ιο 
Ρορί-αρορίο]ίο [αί]ου», 16 ν] Ῥο [ουιπά ναί Ὦγ {απ ιο στοαίοδύ 
πΙπιὈοχ ΟΠ ένο αποίαίίοης Γγοπι ἴἶο Ναι Τοδίαπηοπί απο {οι ού 
Μαίίλονν, Ἐηἱ, αἱ αἰγοπάγ οὐδοιγες, Μαὐ]ονν5 τα]ο 1π «οπηροδίης 
Ἰή5 (οβρο] να {ο σῖγο ἴἶο Ψογάς οῇ οι. Πογνά αἱ {αγ νονο 
8ροΚοπ, Ὀιιέ {ο οοπάσηκο ἴ]ιο πααθνο. Ἠσμσς, Νε Ίο ἐοο]ς οἱ 

"ογᾷ ννογάς Εοπα ἔἶια ογἰσίπα] πποπιοῖ; Ιπ απιαδίίοη, Ἰιο (γαηδ]αίσς, 



Ἰχνή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙ4ΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.Σ. 

Ὀπίό ἀιά πού οοπάσοηςο {]οθπι, α8 Ίιο ἀῑά ἴπο παιγαίῖΊνο. Νου, Νο 

Ὑο ΤΕΠΙΘΠΙΡ6Υ ιο πνοϊσηύ απ αζ]ογῖϐγ πν]ΙοὮ. πιας Ἠαγα αίασῃαά 
ίο ια αροδίο]ῖς ταροτύ ΟΕ λα ἀἴδοοιγδος οἱ οι Πογά, απ ΝΠΙοΠ 
ὕιο οοπδίαπῦ γείογοποο {ο 16 ΡΥ ἔ]ιο οατ]ῖοςὲ ΟΙγΙβΙαη νέους ΡΥΟΥΕΡ 
{ο Ίαγο αἰίασ]ιοᾶ {ο 16, πο 59ο {λαῦ ΝΠαἰίμοανς (αγοε]ς γογδίοη ος 

Ῥείεις οτΙοῖπα] πνου]ἆ, πι αἲἲ πο αδεά ἴμμο (ἀγοεῖς Ιαπσπασο, 
Ἠαγο ἴμο 58Π19 Ργοίεγεησο ΙΟ] Ὑς αὖο ασοαςίοπιοά {ο νο {ο ο 
οση αιιλογδοἆ ΤαιδΙοἩ; απά αΠΥ οἶαπσο Ἱηπ ἴ]ο αχργεδείοης 
ποπ]ά αγ Ἱροι ἴ]ο {οοπσς ο ένο οα1]γ Ομγ]δίαης, α5 α. βΙπ]]α 
6Ἠαησο ΙΠ {ο νογάς οἱ οι ]ογά Ίο αἲο αοοιδοπιεά {ο νοι]ά 
προ ΑΠ Γησ]]δ]ι τοαάςν. ἍἸλο οἳη 5οο α σοοᾷ Υ6άδοἩ ΝΊΥ, 1 9 
Ματ] να ιο ἰγαπε]αίου οἱ Ῥεΐαι, Ίο »Ποι]ά Ίαγο ργοβειγας ἴ]ια 
πογάς οἳ Μαὐί]λαν π]αη ιο οοι]ά ἆο 5ο. ἘΤ]ο 6απιο γοαδοπῖηα, ΟΕ 
0156, αΡΡρ]ο5 {ο οί Ἰωιο. ἩἨσοπέο ια Γαοῦ 5ο Ὑα]] Ίποπη {ο 
Ὀ]ρ]]σα] ογἶοδ, ἰ]λαί ΊἼιονο ἵδ α πιο σγθαίο; γειρα] ασγθοιιθηῦ 
ἵη ἴ]α ἀἴδοοιγδες οἳ ου Τιογά ἔἶπαν 1π ο πατγαξίο, 15 ργθοῖδα]γ 
υ]ιαῦ πο οιισ]ιέ {ο Ίαγο οχρεσίαᾶ 1Γ ἔ]ο ογαπσε]δί πγούο ππάσν 
ὑ]λο οἰγουπηδίαπςςς πἨΙσΗ Τ 5Ἴρρο5ε {επι {ο Ίατο ἆοπο. 

Τ]ια Ῥτοσγεςς οἱ ἴ]ο ΙπαΥ Ῥγῖησς τς {ο ἴ]ιο (4905/91 οἱ Μαν], 
Ἠαγίησ αἰγεαάγ αχρ]αϊπαᾶ {ιο παίιγα οΓ, 115 οοΠπηθδοΒοη γῦῃ (μα 
(άοβρεῖς οἳ Μαϊου απά μα, ποίμῖης ΠΙοΓα ΤεΙΠΔΙΠ5 (]αη {ο 
βίαίο ἴ]ο Ῥτοοί {ναί 16 ἶδ α (γαηδ]αζίοη οἳ απ οπσίπα] ππσπιοΙ, 
ΝΤΙΡίΕΠ ὮΥ η ογοπ1ύηο5ς, απά ὑλαῦ Ματίς ο ογαησο]δί 5 Πέεγα]Υ 
ἔ υμο ἐγαπβδ]αίου οἳ Γεὔεγ.” 

16 οαπποῦ ο ραιά ὑλαῦ Ι απ Ἠσγο δίατήησ α Ιγροίϊῃοαδίς 
ἩΠΚΠΟΥΠ {ο ἴλο αποϊἰοηί. Ἔ]αο ἀποι]έγ Ἰθ]ογίο οχροτιεποοά 
ϱΥ ογ]θ]ο Ίας πού Ῥσοη {ο ἀῑδεοται Ργοοί5 (ναί ἴἶιο 5εοοπά (.οερεί 
γα5 ἴ]ο (οβρο] οἳ Ῥοΐου, Ὀπί {ο ἀἴδεονοι ΥΘΔΣΟΗ5 Ὦγ νΠΙΕΗ ἴΠΕΥ 
Ιη]σῃί οχρ]αῖη ΝΊΥ, ἵπ αποϊοπ6 61πηθ5, 16 Ίνα 5ο σα]]ες. 

Ῥείοτο οπίοτῖησ Ἱροπ ἴπο ργουξ, Τ πηαδέ τοφποδί ἔο γοαᾶσΥ {ο 
Καερ 1π παπά, ]αί 1 ένο (1οβροΙ οἳ δὲ Ματ] δα α (γαηδ]αζίοη οἱ 
8η οτ]σϊπα] ΠΙοΠΙΟΙΙ, 6Π6γα πηἉ5έ 6 νο ἀῑδίποί οἼαδδος ο[ Ρ]απο- 
Ίηθηα, {ο Όο αοοοιηίθά {ου---ΠαΙΠΕΙΥ, ]οδο Ισ γε]αίο {ο Ματς 
λα ἐταπδ]αίοῦ, απά {]οδο Ισ] το]αία {ο ἴμο οπἱσίηα] απί]ου οί 
ιο πιοπιοῖ..  Ἠαά Αα] Όεοι ππογε]γ α (γαηδίαίοΥ, ἴμαο {αρ οἱ 



ΠΕΜΑΗΚ5 ΟΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙ, ΟΕ ΜΑΗΚ. Ισὶκ 

ἀεοϊρμενίησ ἴ]ο ῬΠοποπιοπα που] Ἠαγο Ῥοσυι 6οπιραγαΔΙνθΙγ 6αΦΥ. 
Ῥαΐ Ίο 15 αἶξδο απ ο1ίου απά οοπΙππαίον. Ἴ]μοαγο ας Ώεσπ αἀάεά 
ίο ἴπο οπ]σιπαὶ νογκ ἴἶιο Οί]ο 1. 1, ιο οοππια(ῖοη χγΙ. 9, ἃς,, 

απά οχρ]απαίίοης ο» οπ]δ {ογπΙ5 απά «) ουν]δ]ι οιδύοΠΙΒ, Υ/ΙΟΠ, 1η 
ἃ πποάσγη Ἰνογ]ς, πγοιι]ά Ἰχαγο {ουπιαςά πιαγσίπα] ποίθς, Ὀαΐ γΥ]λΙο α1ο 
Ἠσγα, αοοογάΊπσ {ο ἴ]ο Ῥγασίίσο οἳ ἴἶο αποϊἰθηίβ, Ιπο]ιάσά ἵη ἴμο 
Ροάγ οἱ Ομ που], Ἔ]αδο οοπηπηθηί5 αὖο αἲ] 5πο]ι αξ ποπ] ο 
γοφι]γοά {ο τοπάσν (πο Ἰγοτκ Ιπία]]Ισιθ]ο {ο Ποπιαπ τοαάσι5, απά 
ίγοπς]γ «οΠπΒττη {ιο βἰαίοπιοπύ οἱ Ίτεπαας, αποίαά Ὦγ Ἠαδοῦίας, 
ΗἨ. Ε.., τ. 5, (αῦ ἴ]ιο (ἀοδροἱ ο{ Ματίς ας Πνεί ραβ]]δοά αἲ Ἠοπηο, 

α{ἴου ἴ]ιο ἁσααί] ο ἀερατίιτο οἳ Γοίευ----μετὰ τὴν τούτων ἐξόδον.----(0οπέγα 
1αογ. ΠΠ. 1. ἳ 

Ο10105 Ἠ]ιο ΥΘΑΡΟΠ ΠΟΙΗ ]οδο Ρογίίοης οἳ ἴο 5οζοπᾷ (1οβρο] 
πΠΙοἩ αγο ἈΤατ]5 οστ, πλιδύ 1Π{6Υ αί 16 15 Ιαΐου (μαι Μαίί]ουν, 

απά ῬρτοβαβΙγ ὕαη Τμ]; {Ἴοδο, οἩ ιο οἴ]ιεγ Παπς, Ίο Τ6βΡΟΠ 

{/οπη ἴ]ιο Ἰηδίογῖσαὶ ἀείαί]β, ππιδύ 1πίον (]λαῦ 16 Ῥτοσεᾶος Μαἰί]ουν. 
Τ]ειο 15 πο οοπἰγαΚΙοῖοη ΙΠ ]ιοδο ΙΠ{ΟΥ6ΠΟΘΡ, 1Γ ο (οεροὶ οί 
Ματ] Ῥο {ια (γαπβ]αζίοη οἱ απ΄ ογἰσίπα] απορίϊσα] πιοπηοῖν,. 1 ἆο 
ποί, Ἠο6ΥαΥ, α5δΙΙΠΙΟ ὑ]αῦ 16 15, {ου ο ΡΙΥΡοΡο οἳ τεοοποΙ]ίησ 

Ἴιοςο οργροβῖίο «οπε]αδίοῦ5. 1 πιαϊηίαϊἩ (ἶλαῦ ἴΠο ΡΙοΠοπΊοπα οχ]ι]- 
πέος 1Π ἴ]ο ρατα]]ε] Ραδδασος Ρτοτο ἰιαί αἨ οπ]σίηα], ἵπ α ἀογοπί 
Ιαησιασο, πηδύ Ίαγο οχ]σίος, προπ ΡγοοίδαΙΥ ἰμο 6απιο στοάς ας 1 
πηαΙπίαΙη (μα Φαο]μες Μοαπιοῖς πιπδύ Ἠατο οχἰσίοᾷ Ιπ αποί]αγ 
Ιαησιιασο Ὀθίογο ἔ]ιαῦ νου]. γ/αδ τιδοά Ὦγ Α1ΡοΠ. 

Φ1Ι6Ἠ ῬΙΙΕΠΟΊΠΕΠΕΑ 61Π ΟΠΙΥ Ῥο αεοοιπίεά {ου ΡΥ ια οχἰδίοησο οΓ 
4η ογἰσίπα] πτΙάπςσ 1Π αποΐ]ογ Ἰαησιιασο. ΈΤ]ή5 15 πού α Ἰγροί]ιορίς 
οοπίτ]γεά {ο αβογά απ οχρ]απαίίοη, Ραΐ α. πιαίίου οπραῦ]α οἱ ΡΥοοΓ, 
Ἔπιο οχΙδίοπσο οἱ (παηβ]αίοπα] ῬΠοποπΙοηα Ῥγογθς ἴ]ιο οχἰρίοπισο 
ο{ α Ὑτίεη οπ]σίηα], {οΥ οἩ. Πο ούλα) βαρΡοβΙΙοι 6.1 ἴλο Ρ]ιοπΠο- 
ππεηα ο αοοοππίαᾶ ου. Α Ρ6ΙΣΟΠ ΤΙΔΥ Ῥο 5ο Ισπογαηί 45 ἨΘΥΟΥ {ο 
αγο Ἰεαγά οἱ ἴ]ο [ήίαά οἳ Ἠοπια, απά ΠΙαΥ 8ΙΡΡΟΡΟ Έορο 
Πιαά ἴο Ῥο απ οπσίπαὶ Ῥουπη; Ῥιί εί Ἰπι οοπἹρατο 16 νηζ] ΠΥ 
οίμαν (ταηδ]αῦΙοη, απά 15 οχΙδίοισο ΙΠ αποΐ]οΥ Ιαησπασο ἵς ργογοαᾶ. 
Ἠ/ο Ἰμαγο ἴ]ιο ΥοΥΥ 8αΠΙο Ῥγοου[ οΓ ἴ]ιο οχἰδίοπσο οἱ απ οτἰρίπα] 1ῃ 
ἴῆνο 6.56 ΤΠ αιαδίΙΟΠ ΤΠ ἴ]ιο (άοβΡ615. 

Ῥ 



κκ ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΠΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ.. 

Τιοῦ 5, {ου οχαπηρ]ο, «οΙΊΡαΥο Θ6 Ἰμπ]κοῖς γογβίοη οἱ ἴ]λο Ῥαταῦ]ε 

οἱ ἴλο Ἰλιάοινς ΜΙίο ψΙ(Ἡ (αυ οἱ Θὲ Ματ], π]οἩ 1 (γαηδ]αίο 

Πίθτα]]Υ. 
ΜΑΠΚΕ, χα]. 41. ΤΚ, αχ]. Ἱ. 

Ἠο Ῥο]ιο]ά Ἠουν ὑ]ιο Ῥθορ]α Ώο ]οο]κοᾷ απᾶ βα)ν 01958, 
σα5ῦ πιοΏΠοΥ 1Πἴο πο {ΥΘαΡΙΥ ; οαβύῖης ἐ]αῖν 105 1πίο ἴπο ἴΤΘαδατΥ, 

απά ΤΠΑΠΥ τ]ο] οπδῦ Ίπ τΙΙΟΠ. ΥΏο Ίγογο τίς]; 
Απα α ἀαεξισαίε γη] ουν οοπαίης Απ Ἡο βαὶν α οογζαϊη Ῥοου πΙάοΥ; 

{γουν 11 Όνγο Ἱερία, {Ἡτοπίηρ 1Π ἴμοχο πνο Ἱερία, 

ἐπαῦ 5 α απαάγαηδ; 

απά σα] Ἠ5 ἀῑδοῖρ]ας 

εαὶά (λέγει) {ο ἔλαπι, απᾶ αἰᾶ (εἶπεν). 
Ὑον]γ 1 βαγ {ο γοι, μας γον!]γ 1 5αγ {ο οι, ἴμαί 

ἐς νηιᾶονυ Υπο 15 Ῥοος, ἐλ]ς Ῥοου ν]άοτν 
Ίμα5 {γον/η ΠΠΟΥΘ μα α]] {γαενυ πἹοτθ {ματ α]]. 

οἱ ἴλοςφο μτον]πςσ Ιπίο ἴπο ὕΤΘαΡΙΣΥ. 

Έου αἲ] οιῦ οἱ ὑμοῖν αραπάαπσθ |. Έον {λογ αἲ] οαῦ οἱ ἐλαῖν αραπάαποο 
{πγαυν 1π ἴητονν 1π απο ἴ]λο οΠετίηρς οἳ ἄοά : 

Ῥαῦ 5]ιο οἱ ου ρογνοενῦσ ὕἨταυν ἵπ Ῥαῦ εο οἱ Ίαν ΡαεπχΥ ἐτοδν; 1π 

α]] 5]ο Ἰαᾶ, 

Ἰου γηο]ο ΗνΙηρ. Όλο Ἠνίηρ ἴ]ιαῦ 5Ώ6 1αᾶ. 

Ἔ]μο Ππίογπιαβοη 1π Ματίς αοσοιηί, ὑ]ιαῦ πο Ἱερία (πιῖέοβ, 
Ἐ,. Τ.) αἲο αφπἱγα]επέ {ο α απαάταυς ([ατμίπο, 1). ΤΈ.), 15 8η 
οπίοτίαὶ αάάτοι {ον ο ΙΠ{ΟΤΙΠΑΔΙΟΠ οἱ ἩοπιαἨ 1οβᾶθΙ5, Οο6ΠΠοί- 

νςσο 16 15 οτἰάσπί {ἰλαῖ Ἰσιο πα Ἠαγο ἴπο Υθ6ΙΡΙΟΠ5 οἱ ο 88Π16 

ΝΤΙΠ ίεη οτ]σίπα]. 
Ι πού Ργουθαά ἴο 5ΠΟΝΥ {αυ ἨΤατ]ς 15 ο ἰταπδ]αίου οἱ ΤὮεΐον. 

Τ]ιο εατ]αδύ πούῖ]σο οἱ Πῖ5 εγαησα]1δί, 1Π ΑΠΥ αποϊεηί απίμου, Ἡ 18 

Ἠ Ἔμο οχἰςίοησο ο{ ἴμο (οβρε]β ἵπ ἴῃΠο αρο απίοτίου {ο Ῥαρίαδ πποι]ά Ῥο [αία] {ο ἴπο 
τηγ{μ]σα] ἠ]πθουΥ. ΒίΤαΊξΕ, αοεογάΙΏΡΙγ, Ὅτιος το Ῥτουο λα ἴμα Ματ]ς ο{ Ῥαρία, οὗ ταίμος 

οἱ ἆομπ, 15 ποῦ {ο Ματ]ς ν/μο πντοῦε ἴμο (4οβΡρ6]. Αεοοτάἶης {ο Ἠϊπα, ΟΥ 5οοοπᾶ «9οβΡε[ 

οαηποῦ Ἠανο οτἰσιπαίθά ἔγοπα Ῥοΐενς Ππβίτασὔιοης----ὖ. 6. {ΤΟΠ αβοατςθ Ροσα]αχ ἴο 1ΐ5ε][---εΊπσς 

10 15 ονἰάοπ{]γ α οοπαρΙ]αΦΙοΠ, πγπείηον πηαάα ΓΠΙΟΠ1 ΙΠΘΠΙΟΥΥ ΟΥ οὐ]ογιήδα, {γοτα {πο Βγςίὺ απᾶ 

ὑμ]νᾷ 6οβρεῖξ», Α5 ΗἨθί]ο σνΙ]] ἐῑο τοπιατ]ς οἳ Ῥαρίας, αυ Ματ]ς πυτοίο νη]οαῦ οτᾶςεν (ὀυ 

τάξει) αΡΡΙΥγ ο οι ἄοβρα];: [ο Ἡο οαπποῦ, Ὦγ ΛΙ ακργαξξείοῃ, Ιπίοπά α {αΐςο οἶιγοπο]ίο- 
Ρῖσα] ατγαπραπιθΏ{Ώ, βἶπορ ο α5ογῖρας {ο Ματς ἴλο βὐτιοίοδύ Ίογο οἱ ἰτιαίμ.”. Τμο Ητεί οἳ 
ἴ]ιοςδο αγραπηοηῦς τοδῦς αροπ ο ἆρδε αἰωῖέ οἳ τιαςρασἩ, Πο, αοοοτάῖπς {ο Αίταιςς, Ίας 

ἀθιποπρίγαἑοά ὑ]ιαῦ Ματς 15 οπ/Ἴτε]γ ἴα]κοη ἔνοπι Μαἰζμουν απ Τµαίκα. Τ λαπαβ]γ απ]ς Τ ηανο 

«ουν ἐ]ιαῦ 16 15 Πππροβδίρ]ο ἐ]αῦ 0Π]5 οαη Ὄε6 κο. ΠΠ γοσατά {ο μα Ἰαδῦ ατραπιαπ6, ὑ]αῦ 

ἴμο ἀοξογιρθίοι οἱ Ραρίας ἄοαβ πού αργοο ψδ]ῃ μαῦ οἱ Ματς, νο ντοῦο ἴῃΠα 0οΡΡε1, 16 18 
ἆπο {ο ἴ]ιο Ἰπσοπιζγ οἱ Βεμ]είετππασμον, α]ιμοασ] απαςκπονγ]εάσεᾶ--- απ ἹπροπιΙϐγ ν/]]ο] 

4ἰδεοσοΥ» ἀϊββοιι] 1ος πγ]ιογο 16 νγου]ᾶ ρα2ζ]ο ἆπι]]οι βρὶτΙῦ5 6Υεη {ο 5ιαβρεοῦ αΠγ. Ἠμαῖ ατα 

ἴμο {[αοῦς οἱ Πο ο.δο ἴοπάίπρ ὕο 5ΠοῖΥ ὑλαῦ ἴμο Ματς οἳ Ῥαρίας ἵ5 ἴῃο εταπρο]ϊδὺ Ματς 

Ίγοπαιας ὔθ]]5 ας ἐλαῦ Ματ]ςς 6οΡΡε] Ῥοραπ απἆ οπᾶοἆ ρτοσϊδα]γ αξ οτι’ ργοςοπῦ 4.ο5Ρρε] ἄοθς. 



ον ΤΗΕ ΤΙΤΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ἀαΟΡΡΕΙ.. 1χχί 

ὑιαῦ οἳ Ῥαρίαςδ, Ὑ]ιο οἰαΐος ἰ]ναί Ίο Ίνας ἀοδισηαίεά ὮΥ «οὐ (ιο 
Ῥγοδυγίευν α5 “ Ματς ο (απβ]αίον ο Ῥείου, (αρ. Ἐπδευ. Η. ΜΑ. 
ΠΠ. 99): απά ἵη {μ]ς ἀοθίσπαίου Ἰποπαας, Τογζπ]ίαν, απά οὐ]οις οἱ 

ιο Ἐαί]ου5 οοποι”; Ὀιας 1 Ματ]ς Ὦο ἴἶιο (γαπδίαίογ ο Ῥοίΐου, πο 

63Ἠ. 5οο σοοᾷ 1685ΟΠ ΥΊΙΥ (ιο οπἰσίπα]. 5ιοπ]ά Ίαγο Ὄοεῃ α5αά ΡΥ 
ὕιο ]δίογίαπς Μαἰέ]ουν απά 1μ]κο. 

Τ]ιο Πτα, απά Ἱπάσεά ἴ]ο οπΙγ ἀβοι]ίγ Ἰ ΊἸανο ἴο οοπίοπἁ 
πμ, Τη οείαρ]κηίπσ ἴ]ο Ῥροϊπί αὖ ἶδδαα, 15 πο ἐίίο γ]ῖο]ι (ιβ 

(οβρο] Ῥοαυς. Τὸ κ] παίιγα]1γ Ῥο αδεᾶ, ΗΕ Ῥείαον Ὄα ἴ]ιο απἴ]ιου, 
ου 60ΠΠΕΣ 16 ἐαῦ ἴ]λο 1655 Ἱππροτίαπύ πα] οἳ Ματ] ας ργογαϊ]οά 
ΟΥ6Υ ἴᾖιο ΠπΟΥο Ιππρογίαπύ οπ6 ος Ῥείεγ{ ΛΙ ναδ ποῦ ο Οἶ{]ο 
ιο (.ο5Ροἱ αοοοτά(πσ {ο Ῥείον{”. Ἔ]ιο αΠ8ΥΓοΥ {ο ἐμεδο αιιεβίῖοης 
15. ἔλαί αποϊοπ{]γ 16 Ὕαδ οα]]οᾷ ἴ]ο (ἀ4ο5ροαΙ οἱ Ῥεΐου. «6γοπ1θ, Ιη 

μ]5 Το ο Ῥεΐαυ, α[ίει πιεπεϊοπῖης Πὶ5 ορίδί]ο5, αάάς, -' Τ]ιο (4οερο! 

αοσογάϊπσ {ο ΝΤατίς, ν]ιο πγαξ Πῖς (Ῥοίοι”) Ἰοανον απά ἰγαΠδΙαίοΥ, 
ἵ5 οα]]οά 115. Επαδεβίςδ, ἵπ οἶῆπσ ἴ]ο απἰ]ογΙέγ οἱ Ματ] το- 
σαγά]πσ ἴ]ο ἰταηδασβίοης οἳ Ῥοεΐαν, οα]]ς 16 ὑλο Μοπιοίνς ο Ῥοΐου. 
Η15 νγογάς αγο:  Ῥοΐαν ἰοδί]ῇος ἴ]ιοδο (]ήπσς ο Ἰπηβα]{; {ου αἰἱ 
Όησς ᾖοπι Ματ] ατα δαῖᾷ {ο Ῥα ΠΙΟΠΙΟΙΥ5 (ἀπομνημονεύματα) {ΟΠΙ μα 

οοηγογδαΙοη5 οἳ Ῥοΐον.ή. ἘΤονία]]ίαῃ, 5ροα]Ιπσ οῇ ἴιο ἀἱῄαγοπος 
ἵπ Ιπροτίαηςο ΟΕ ἴ]ια {δ5ΙπιοιΥ οἱ ασίιια] Υ/Ιίποβδο5, απά 5αΏδοφποηό 
απιθ]ιογ16]65, Ῥ]ασςς ἴμπο (οβραἱ οἳ Ματ οἳ α ρα ψίἩ Μαἰίμοανν 
απ ολη. Ἠε δαγ8, “ ΤΕ 1έ ο αἁπι]ίθεά ὑαῦ μα οατ]οδύ αοσοαη(5 

Τ]ιοχοίοτο 16 Ὕγας ἴ]ιο Β41Πο, Ἱτοπωας απἆ Ῥαρίας Ίθγο οοπίθπΙροταχίος, {ου Ῥοΐῦ]μ οἳ ἔμοπα 

Ίου Ῥο]γσατρ. ας ἴπο Ματ]ς οἳ Ῥαρίας ἀϊβογοπί ἔγοπα ἴ]ο Ματ]ς ο{ Ἱτοπωσας5Ί Ἠαά ἴμο 
οτἰ(]ο, Ιπείοπᾶ οΕ τοαβοπΙπς προπ ἴμο οχίταςοί {γοπα Ῥαρίας, α5 16 15 αδαα]]1γ ααοἰαᾷ, ἴακοπ ἴμο 

ἐγοιρ]ο οἱ Ιοο]ῖπρ Ιπίο Ἐπβορίαςδ, νο Ἰαδ Ῥργοβογνοἆ 16, Ίο υγοι]ά Ίανο 5οσοη ἐ]ιαῦ 16 γνας 

{ Ματ]ς πιο Ἱντοίο ἴλπο οβρο]” ὑλαῦ Ῥαρίας α]]αάσα ἴο. ΤΗΙ5 15 αχκρτοβδΙγ ρἰαῦοεᾶ Ὦ} 

Ἐπβορίας; απά 16 19 α Ῥοϊπὸ προ Ὑγμ]σ]ι ο οοα]ά ποῦ Ῥο πηϊδίακοη, ὙηθἩ ο γνοτ]ς οἳ 

Ῥαρίας Ῥε[ονο Ἠπη, Περὶ Μάρκου τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται διὰ 

τούτων καὶ τοῦτο ὁ πρεσξύτερος ἔλεγε Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Ἠέτρου γενόμενος ὅσα 
ἐμνημόνευσεν ἀκριξῶς ἔγραψεν, ὀυν μέντοι τάξει κ. τ. λ.---'«Ἡο (Ῥαρίαβ) παοηίίοἩ5 α ἐγαδ1ίοπ 
οοπορτηῖηςσ {αγ τ0]ο 1ὐγοία {]ιε (Ἱοβρεί, ἵπ Όιερο νγοτάς: ΄Τ]ο Ῥνοβῦγίου (1 ομη) αἶδο ραϊά 

Ες, ΜΤατ]ς Ῥεΐπς ἐο (γαπβ]αίοτ οἱ Ῥοΐον, να Ἡθ γοοοτᾶσά Ἠθ Ἰγγοίθ ψὑ] ασοαΤαςΥγ, Ῥιαῦ 
ποῦ 1Π οχαοί οτάος, ἃς,--Η. Ἠ., 1. 99. 

κ 6οᾷ οἱ οναηρο] ατα Ἱαχία Ἠατοατα ααὶ ααά1ίον οἶις (Ῥοαίτί) οὐ Ιπίογρτος 18, ἠις 

ἀἰσϊζαν,---ε Τἱν. ΠΠιβί., ο. 1. 

Τ 5 Πέτρος δὲ ταῦτα περὶ ἑαυτὂυ μαρτυρεῖ, πάντα γὰρ τὰ παρὰ Μάρκῳ τῶν Πέτρου 
διάλεξεων εἶναι λέγεται ἀπομνημονεύματα.᾽----Βεπιοπεί. Πναπῇ. Η1. ὅ. 



Ἱχσή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΊΠΙΟΝ οΕ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

πηπδέ ο ἔ]ιο ἐγιιοςί, ἐ]ναῦ ἴλοδο {οπι (μα Ῥοασϊηπίησ αὖο πο οαγ]1ερί, 
απά ἔἶιαί ἴ]ιο αροβί]ο5 Ίγιο ΠΟΙΏ ἔλο Ῥοσϊηπίπᾳ, 16 {οἱ]ου/5 ]ιαῦ ἴ]ια 
(οδοί π]]σ]ι αὖο ὉΥ αροδί]α5 519Ἡ α5 «ολη απά Μα ουν πηαδύ Ὄο 
ιο ἐγιθδέ αοοοπηί5.  Τηο 54116 ΠΙΔΥ Ὦ6 δαῖά οΓ 1ο αοσοιπό η] σ]ι 

Ματ] ρα)]δ]ιος, π]]ο]ι 15 βαϊᾷ {ο ϱο Τοὔοι”5, Ματίς Ὀοῖης Ἰ]5 ἔγαπα- 
Ἰαΐου.Ἡ. Ύλο Ἰαγο Ίιοίς τοῦ ΟΠΙΥ ἴ]ια α556ΓΡΙΟΠ ὑαῦ ὕλο σοππΠοσΙοἩ 
οἱ Ματ] ν1(] Ῥοΐοι Ὕγας (]ιαί οἱ ἐταηδ]αίοΥ απά ραρῃκ]ατ, Ὀαῦ τος- 
οπίηο ψ]]ο]ι γνου]ά Ῥο ο} πο γα]αο απ]65ς 61ο ογίσίηα] Ἰαά Ῥοοπ. ὅ]ιο 
οοιπροβί(ίοη οἱ αἩ αροδίιο. ΟΡ α 51] οατ]]ος ἁαίο έναν Ῥογύπ]]ίατ, 
νο Ἠπά ο αδίη Ματίγτ αοἰπα]]γ απούίης (Ίο βοοομά «.οβροὶ α5 ἴ]ο 
ΠΘΠΙΟΙΥ5 (ἀπομνημονεύματα) οἱ Ρείΐευ----- α5 1έ 15 ντιθίοη ἵπ 15 (Τοἴοι”ϐ) 
ΠΙΘΙΠΟΙΥΡ᾽᾽ (γεγράφθαι ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν ἀντὂυ, Ὦ. 959)---αἴγίης 16 γ]ο 

βαΠιο θ]ο α» ΕπιδοῬίας αῑά, πΙσ] 15 οφιγαἰαπό {ο δαγίης (]λαῦ ἴπα 
ψοΓ(5 Ίιθ α1ιοίθΒ (5 ἐστιν ὑιοὶ βροντῆς---' Ἠ]]ς]ι 15, λο 5οη5 οἱ ἐαπάου,” 

ΠΠ, 17) αγο η Βείατ΄ (.οβΡε], {ΟΥ Ἡο Β4Υ5 οἱδογ]ογο ἴἶιαῦ ἴ]νο 6ογπις 
Μοπιοῖνς απά (οβροίς αἱ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΠ5. Οοπιπιοηία{οΙ5, αηχίοιι5 
ο οχκρ]αίῃ απαγ Ὑ]αῦ Ίγα5 ἱποοηβίκίοπό γη λοῖν Ῥγουοποθίιτοᾶ 
ορίπῖοπ οἱ ἴπο οπἱσίπαΠίγ οἵ Ματίς α5 απ αΙίΠοΥ, 81ΡΡΟΡο ἐλαῦ 
Γαδίπ πηθαπί {ο αιτιοίο ἴλο 5εοοπά (ἀο5ΡεΙ αδ « ἴμο (οβ5Ρεἱ ος 
Οὐν]ςί, Ίο ἵδ αἶδο πιεπθιοπας Ιπ ία ΡγεοθάΙπςσ Ραβδασε; Ῥαΐ 5αςἩ 
 οοηςίγαοδίοη 15 ποῦ ΟΠΙΥ αὖ γατίαηςσο ψΠ πο Ρἱαϊη απά ογίοις 
πηθαπ]ησ ΟΓ {πο Ῥ8δδασε, Ὀιῦ ηΙθ] ἴμο οοπβαπύ Ῥργασίῖσο ο «)αδίίη, 
πιο ΙΠγαΤΙαΡΙΥ, ἵπ δρεα[απσ οἱ ἴμο πΙοπιοῖγς, Υ6ίοΥς {0 ]οίγ απύ]ου- 
ΒΠ1Ρ, απά ποῦ {ο {είν ϱαρ]αοίδ: μις 1π αποίλθ Ῥᾶβδασο, 5ρεαΚίηπσ 
οἱ ἴ]ο ῶοπ οἱ (αοᾶ, Ίο αάς, “ Α5 15 υνιθίαη 1Π {λαο ΠΙΘΙΠΟΙΙ5 οἱ 

Π5 αροβί]ο5.ἡ  ΒΙΡΠΟΡ Έ6α815ο 15 ]αβῖβες Ιπ βαγίης, η Ἠϊς Υζη- 
ἄἰσια Ιφπαίαπα, ὑπαῦ ὁ ελα αποϊοηίς Ῥε]εγεά λα (4ο5Ρε| οἳ Ματ] 

Ἀ Τη 6απητηα, 5 οοηδίαῦ 1 νοτῖας ααοά Ρας, 1ά Ῥρτίας ααοᾶ οὐ αὮ Ιπ161ο, 1ᾷ αἲ Ιπ]δίο 
ααοᾷ αἨ αροβίοΙδ. . . . Ἐαάεπι αποθοτίζα5 οοσ]ορίαγαπα αροβο]οαγαπα οτοίοτῖ5 4πος11θ 

ραΐϊτοσϊπαβϊδαγ ογαηρο]15 ᾳπσ Ρτοϊηᾶο ρε Ί]]ας οὐ βοοαπάαπα ἴ]]ας Παβοπηας; δοαηπῖ5 ἄῑσο εἶ 
Μαἰύμαι. 1σοοῦ εὐ Ματοιβ αιοᾷ οα1άῑς Ῥεΐτὶ αβϊγπιοίαν ου]ας Ιπίεγρτος ἸΜατοιις.---4ᾱ 
ΠΜαγοῖοπι, 1ν. ὄ. 

Τ '' Καὶ ὑιὸν Θεοῦ γεγραµένον αὐτὸν ἐν τδις ἀπομνημονεύομασι τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ..----- 
Ρὶαἰ. σµπι ΤγΥΡ/ιε, Ῥ. Ἡ. Ῥ. 92τ. Με Νοτίου, ἵπ 15 γγοι]ς οἩ {πο ᾳεπιήποποςς οἳ {μο (οβρο], 

1, 191, οΏδουνα», “ΒΥ μὶ5 πιεπιοῖτ5, αοοογᾶἰπᾳ 6ο ο α5πς οοηρίαπῦ απο οξ Ἰαησιασο, νθ 

τηαδῦ απαθγβίαπά ΠΠΘΠΙΟΙΥ5 οΓ νγλ]ο]ι Ῥεΐου πιαγ Ὀο τοραγᾶσᾶ ας ἴμο απι{]ου.”. Οοπηπιοπέα Μου 
Ἠανο επάεαγουτγαά {ο ογαζο ἴ]λο ρ]αίη απᾶ οὐνίοιις παθαπίηᾳ οἳ σαβΐπ Ὦ} οοπ]οοίατα] ΘΠ1ΘΗ- 
ἀαθίοης 1π ἔμο {εχῦ ; Ῥαΐῦ ἵΠ 5αοἩ α ϱαξο οοπ]θοίιτα] οπιοπᾶάαδίοης αγθ γοτίλ]οςς. 



ΜΑΗΚ ΤΗΕ ΤΕΔΝΡΙΑΤΟΗΒ ΟΕ ΡΕΤΕΗΕ. Ιστ] 

ἰο Ῥ6 ποί]]πσ εἶδο ἔἶαι Ἐοίοι”5 πιοπιοῖγα”----Μανοῖ θΥαΏσο]ΙΠ1 ογο(Ἰο- 
Ῥαπί γείογος ΠΙΙΗ] α]ιά Ππἱ5βο 4 ππαπη Ἠοἰχ] ἀπομνημονεύματα.---(ρ. 297.) 

Έ]ιο αποϊοπί ΕαίοΙ5 αἱ5ο σοποις ἵπ οα]]]πο Ματς « ἴἶιο χαης- 
Ἰαΐου οἱ. Βείαι, ἑρμηνευτὴς Πέτρου.  Ἠσθγο αἱδο ϱΟΠΙΠΙΘΠ{Α{ΟΥ, ΓΟΥ ἶια 

ΒΗΠΊ0 ΥΘΑΡΟΠ, Ἰαγο αἰθεππρίοά {ο οχρ]αϊη αἵαΥ ἴ]ο Ρ]αϊπ πηοαπίησ 
ΟΙ ἔ]ια πγογά « ἑρμηνευτὴς..  ὮΥ 89ΙΠ6 16 15 βαρροδαά {ο 1πθαη ὅ οχ- 
Ροβ!{οῦ, α 56Ἠ56 Ἰ]ο]ι πο ἀοιλδύ 10 15 οαραῦ]ο ο; Ῥιαΐῦ ἴμογο 15 πο 
αχροβίδίοη Ιπ Ματ]5 (.οδρε]: Ὁγ οὔ]οις 16 15 τοπάσγες “ βοογείανγ” 
οἨ αππαπιθηςίς . Ῥαΐῦ πο ΙΠπβίαπσο Ἠαγο Ὄουπ αἀάισσά ο 5αο]ι 

ΠπΘΑΠΙΠσ5 Παγίησ Ώθσῃ αἰίασ]ιοά {ο ια ποτά. Ἔ]ια ΠΟΠ «ὁ ἑρμηνευτὴς 

ο6σι15 οΠΙΥ οπσο Ιπ ἔ]μο (αΤοοἷς οηρίατοΡ, πό 16 16 Τη α Ῥαβδασθ 
πΠ]οὰ γαγ οΙεατ]γ ππατ]ςς ἴο πηθαπίησ αἴίασμαᾶ {ο 6. Τπ ἴ]α 
Βορίπασ]ηί γεγδίοη ΟΓ ἔ]α Ἠςίουγ οΓ οδερῃ, Ἠ]σγο ιο Ἱπέουργοῖα- 
Πο οἳ ἆγααιης ἵ5 6ροΚκοπ οἱ, ἴ]ο ΥΕΙΏ συγκρίω 15 αδοά ; Ὀαί πηογο 

ΔΏ Ιπίεγρτείει οἱ Ἰαηπσπασο ἶ5 βΡοΚοαι Οἱ, 16 15 ἑρμηνευτὴς; ἴλις ἴμο 

(οχί, - Ἠ/ο Ἰαγο ἆτεαπηεά α ἆγοαΙ1, απά ἔ]εγα ἵ5 πο Ιπίογργοίου οἱ 

16,19 επιδ τοπάσγοὰ υγ ενα ΞεγεΠίΥ---"Ἐνύπνιον ἔιδοµεν, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ 

ἔστω αὐτό.----(ἄ9π. ΧΙ. 8: Ῥαΐέ ο ἰαχί, “Ἠο 5ραία απίο (Ποια ΡΥ 
ΑΠ ΙΠίαγργείογ,” χΙΠ, 99, (Πιιβ--“Ὁ γὰρ ἑρμηνέυτὴς ἀνὰ µέσο ναὐτῶν ἦν. 

πια εοσηαίθ ΠΟΙΙΠ διερμηνευτὴς 85Ο ΠΙΘΑἨ5 απ Ιπίεγργείαι οἱ Ίαη- 
σιασες (1 ΟοἨ. χὶν. 28), απ ἴ]ο γοΓΏ8 ἑρμηνεύω Πά διερµηνεύω, {0 
ὑαηδ]αζο.”. ΙΤ απάστείαπά, ἰΠαγείοτο, ἐ]ιαῦ ε]ο ἀρδισπαίίοῃ ΟΓ έρµη- 
νευτὴς Πέτρου ΠηθαΠύ {πο (γαπδ]αίου οἱ Ῥοίογ. 

Ῥαί 1 Ματ] πα5 5ο οαἱ]εά, απά Πῖ5 (.οβραί σα]]εά Τείοι’, οΥ 
Ῥοΐοατς Ν{οπιοῖτς, 16 η] Ὃο αξ]κοᾶ, Ηοιν ἀῑά Τί αὖ Ιαδῦ τοσσῖνο ἴ]ο 

μ]ο οἳ ἴιο (4οβρε] αοοογάϊπσ {ο Ματικτ ΈΤ]ια αῑΙα, « ἴἶιο (.οβροἱ 
αοοοτάῖηπσ {ο Ματ]ς” ἆοας πού ποασρβδατΙ]γ ἵπιρ]γ αππθ]ιουδΗΙρ:. ια 
ΡΓΕΡΟΒΙΜΙΟΠ κατὰ, “αοοογάπσ {ο ἱπιρ]ίος απ ΙΠ(Ιηπιαίϊο «ΟΠΠΘΟΡΙΟΠ 
ΨΙθ ιο Ἰνοτ], Ῥαέ ποίμῖησ πΊογο; μας ἴογο οχὶδίαες, η αποϊεπί 

Ππιο», (4ο5Ρεἱ5 αοσοτάΊπσ {ο ο Ἠεβρτονβ, ἴἶο Ἠσγρίίαης, ἅο. 
Ματ] Ἰιαά απ Ππάπιαίο οοπποσίοη ΨΙΟΗ ἰλῖς (ἄοβρεί, Ροαῖπς πού 
οΏΙγ ἴ]ο (απβ]αίοΥ, Ὀτπί 1 Ἠο]ίογο ἔἶο οοπϊπααίοΣ, [0 ἴ]ιο ]αδῦ 

Ἀ ΕΑ απαπίποις ἐγαᾶ[ξίοι οἳ ἔλο αποἰοπέ Ολτ]βίατ ντους γορτοβοπῦς Πίτα (Ματ]ς) α» 
Όλα «Ιπίουρτοίογ᾽ οἳ Ῥοΐογ---ί, 6., ἴ]λο βοοτθίατγ οὗ απιαπαθηθίβ, Ἡοδο οβ]σρ 16 ν/α5 ο οοπ]- 

πηῖξ {ο ν]πρ ιο οτα]]γ-ἀο]ῖνοτεά Ππβίπασβίοηβ απᾶ παντα ίοη8 οἱ ἴ]ο αροΡ/19,”---ΑΙΕΟΒΡ5 

αν, Τεεύ., Ῥτο]εροπησπα, Ρ. 28. 



Ἰπχὶν ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΒΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀΟΡΕΡΕΙΙΡ. 

ἔνγο]γο γοίδο5 Ίαπγο αἱ ο αρρεαταιςο οἱ Ῥεῖῃπς α οοπΕΙππαίΙοἩ, 
Ὀτίησίπο ἔἶο παγγαθίγο 4οπη {ο Όλο ππο οἳ Ὑπῆησ: απά αξ 16 
γα Ρα] ]ιοᾷ αξία ελπο ἀθαί] οἱ Τείοτ, ο παπιο οἱ α Πγίπο απά 
τοςροικίρ]ο αζ1ύου Ίγα5 ΠΘΕΟΒΡΑΥΥ ἃ5 ἃ ϱιιαγαπίοο {ο ἴο ΟἨΙγοἩ οἳ 
165 απἰ]ιοπ{]οΙ(γ; απά ἴ]ο παπιο οἱ Ματ]ς, ὑ]λο 5οη απά 6ιοδαπ {ο]- 

Ίούοι οἳ Ῥοεΐαν, Π]Π]]οά ο οοπαΙθΙοι ΥΙΟ οἱ 141’ οοηβΙάθΙ5 

ἱπάβροηραΡ]α ἵπ ιο Ρτου[ ο αποϊοπί ἆοσιπιοπί5, απά 5ιουγοά ὑιαῦ 
16 ο.1ηο {ΟΠ1 λα ΡΥοΡαΥ οπδθοάγ. Το ἱπιρογίαπορ οἱ βαο] α σᾶ- 
γαηίοο ψΙ]] Ῥο οὐγίοις, πα ο ΤΟΠΙΘΠΙΡΟΥ ιο πηραν οἳ 6ριγ]οαΒ 
απ Πογούῖοα] (.οβροί5 π]]ο] Ἱγογα οἰγοπ]αίοᾷ αὖ απ οαΙΥ ασε οἳ Ό]ιο 
ΟἸανο], Ῥοατίησ ἴ]νο παπιος οἱ Ῥείοαυ, Έ]χοπιας, Μ αὐέ]]α5, απ οὔ]ιους. 

Ἔ]ιο ραΐτῖκεῖο αγϊάσισο ΥΠΙΟἨ αδόήρας ιο ππαξίου οἱ ιο 5δοοοπἆ 
(.οεροὶ {ο Ρείοι ἶ5 οἶοαι απά εχρ]εῖέ; πιοῦ 5ο 5 {ο {ο ΠΙΑΠΠΘΥ 
ἵπ νγ]ο] 18 σας εοιηπιαπ]σαίοᾷ {ο Ματς Ὦγ Ῥεΐαεν. Α. ταγγ σεμοτα] 
ορΙπΙοη. αρβααΙς {ο Ίαγα Ῥτεναϊ]εᾷ ]ιαῦ ο σοπιηαΠΙσΒΒΙΟΠ Υ88 
οτγα], ποῦ τ]ὑζαι---λαῦ Τατ]ς συτοῖο {ποια 15 τοσο]]οσίίοη οἱ Εοεὔει΄ς 

ἀϊδοοιιςος. Τ]ο (ας(ίοη θ]ναῦ 16 ας 5ο αβροατς {ο Ῥο (ασθαῦ]ο 
{ο Ῥαρίας, Ἡ]ιο σῖγας, α5 Ἠ]5 αιιθογ1έΥ {ΟΥ ο ογ]σίτ οΓ ἐ]ῖ5 .οβΡ61, 

1οἨή μα Ῥνγοδυγίου. «;οἶπ οοι]ά πού Ῥο πηδίαΚεπ 5 {ο ἴμο {αοῦ 
ἰναῦ ΜΤατ]ςς ἄ.οερο] τοδίοᾷ οἳ ο απού οί Ῥεΐου, αἱὐλοασ] Ίο 
Τη]σ]ή αδ {ο ἴ]λο ΠΠΔΗΠΕΥ ἵπ ΥΠΙΟἨ. 16 γγας οοπιηαπ]σαζεά {ο Γαία; 
ΟΥ Ίο πι]σ]ῦ Ίαγα Ῥεει ππδαρρτεμεπάεά ϱγ Ραρίας, ο: Ραρίας Π1πῃ- 
5ε]{ ΠπαΥ Ἠαγο Ὄσσι παδαρρτομοπάεά ὮΥ 5αΏδεαπεπύ Ἡταυς. 1 αἲπ 
Ἱπάθρίεά {ο α Ιεαγπεά Τ6ΥΙ6ΊΥ6Υ ΟΕ Π1Υ {0ΥΠΙ6Υ ψ/ου]1 {ου βλοπΊηπο 
ὑλαῦ 015 ]α5ύ δαρροβΙΘῖοπ 18 ΊΠΟΥΟ (Παπ α. ΡορβίρΙΠίγ---ίΠαῦ Ῥαρίας 
αιά ποῦ ΠἹθαΠ {0 5αγ, α5 Τ {ουπιογ]γ ππάευείοοά Ἠήη, ας  Ματ]ς 
πας ιο ἰγαηδ]αίοι οἳ Ἐοίου, απά Ίο ηγοίο αεοπγαίε]γ ἴμο (Πῖησβ 
ΙΟΗ Ίο (Ματ. γοπιεπιθεγος” (ρ. 9219), Ῥαῦ ἐναῦ Ἡα πηθαπί ἴο 
δαΥ ]αί Ματς τυγοίο π]ιαῦ Εεύευ γεσογάρᾶ. Ἠο ας οχργοβςθ8 
18 Τ6ΔΡΟΗΡ:---- 

«Τη ἴΠο ἀἰβδεογίαίίοη οἩ {6 6οιγσος οἱ ἴ]ιο πηγή ίπος ο δὲ Τμι]κο, Μν Βασ] 6] 

Λας Ἰαροιγαά, απιά Ίο Ιπ]ς βιιοσθβἙ{αΙ]γ, {ο Ῥτουο ἰ]αίῦ ἐλμο (οβρε] οἱ δὲ Ματ]ς 

ἵδ απ΄ αροδίο]Ισα]1γ αα(λογίδας ἐγαηρ]αζίου {οσα α, ΠΙΘΠΙΟΙΥ σγζίοη 1ΠΑΠΥ γθαΥς 

Ῥείουο, Ὦγ ὲ Ῥεΐας, ἵπ ἴπο Αταπιαῖο οἳ Ὀγτο-ομα]άθε ἀῑα]οοῦ. Έλα οπ]γ ἁμββ- 

Ἠ 9ο Ἐπισε., Ἡ. Ε. 1. 95. Ἰ Τηο Ἐσν. ζαπιος Βαπάιπε]. 



ΟΝ ΤΗΕ ΑΟΟΟὈΝΤ αΙΥΕΝ ΒΥ ΡΑΡΙΑΡΣ. Ίχχν 

ο] έγ πνημῖο ΝΜν ἉπηέἩ παθοῖς π(] 1η ἔλο γναγ οἱ ἐλίς οοπο]αδίοή----α ἀἱβΙου]ίγ 
η ]ο]ι Ὕνο ἐμῖπ]ς υν]] ναπῖκ] αροἨ α ΠΠΟΥΟ ζαγοβα]. Ιπνοβ]σα{ΙοΠ----ἵΒδ, ἴλαί Εδο- 
Ρία5 αποίος α Ῥαδβασο {οπι Ῥαρίας νο] οἱ απ{]ου σἶνος {Πι5, «Καὶ ταῦτα ὁ 
πρεσβύτερος ἔλεγε, Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου καὶ ὅσα ἐμνημόνευσεν ἀκριδῶς ἔγραψεν 

απιά πν]ο] Ίο τοπάσν», ΄Τμο Ῥνοβυγίεν (ο) δαῖᾷ Ες: Ματίς γγαδ ἴμο {γ4ΠΑ- 
Ἰαΐου οἳ Ῥοΐαυ, απά ο Ὑγοίο αοοΙγαἴθΙγ ο (λίπος πνηίο] Ίο γοπηθηβογεά, 

Ύγο, Ἠογγονογ, οπ{ογ{αΙπ πο ἀοαὈὲ Ὀτέ ἐ]λαῦ Ῥοίον 18 ο καρ]αοῦ οἱ ἐμνηµόνευσεν, 

απά ΝΙατ]ς οἱ ἔγραψεν; που 5λοιι]ά ννο Ποβἰέαίο ἔο ΤοπάθΥ ἐμνημόνευσεν, ΄ γεοογάεᾶί ;᾿ 

Ματ] γοίε νη]ιαξ Ῥοΐου τοεογάεά. Το βεηςο ἶ5 6] οἶεαγογ ας 16 βἰαπάς 1Π 
ἴμο {οχί οἳ ένο Οαπιργ]άσα οά Ιον (έ1ο Ἰαβί, γγο Ῥε]ίενο, οἱ Ἠιδοβίτβ), ΄ Μάρκος 

µεν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν ἀκριθῶς ἔγραψεν;-----ὝλίοΏ νο πγοι]ά 

βῖνο έμιιδ: « Ματ]ς, Ῥείπο ἴ]ο ἰγαπδ]αίοΥ (ο Ιπζεγρτοείογ) οἳ Βεΐου, πγοίο αοσι- 

γα{ε]Υ Ἰν]αίενον ε (Ῥοΐογ) γουογάσά. Ἡ 

1 ασγοο οη/ἶγα]γ ΥηΙθ ἴ]νο Υ6ΥΙΘΥΥΕΥ (Παἴ ἐμνημόνευσεν ἨΙΔΥ Ῥο ἴγαηδ- 
Ἰαϊαᾷ « τοεογάες,. απᾶά 1Ε 5ο, ππαδῦ Ὃς το[ογγοᾷ {ο Ῥείΐοι; {ου πα 

οαηπού 51ΡΡΟΡο {ναί Ῥαρίας γνοι]ά {ο]] τι5 ναί Ματίς  ντοίο ν]αῦ 
Ἡα τοσοτάσς.”.  1ιοῦ 15 που 36ο 1ο α (ταπδίαίοῦ, 1ο Ίιας πο 

Ώιθου} {ο οδίαὈ]ίδ]ι, τοπάσγς ἔἶιο Ῥαδκασο. Ὦν Οναδο, ἵπ Π15 ἐγαηδ]α- 

Ποπ ο ἴἶιο Εοσ]αδιακεῖσα] ἨΗδίουγ οἳ αδείας, ἴα5 γοπάςτ 16 :---- 
6 Απ ο ιο Ῥνοςῦγίου αἶκο καϊᾷ Ομίδ: Ματίς Ροΐπςσ ἴ]ο ΙΠίαυ- 
Ῥτείον οἳ Ῥοΐον, π]αίδοσγον Ίο Γοοογάεά Ἱιο Ὑπούο πι ρτεαύ 
αοσιταςγ.”----(Β. 155.) 

ιο] 15 ἶιο οχίοιπα] αγιἆσεπσο οοηποσίίησ {1ο (1οβροί οἳ Ματ]ς 
πΙ(Ἡ ο αροβίθ. ἈΒείογο βἰαίίπσ ἴλα Ἱπίεγηα] Ρτοοίς ν]ε] μα 
σοπηραγΙ5οη οἱ ἔἶιο ἀενοπί (4ο5Ρε]5 Ίμαρ ασσορίας, 1 5]α]] σίγο ἴ]ια 

οἶοαχ Ῥαέ «οποίδο »ία{οππεπί ο{ ΜΥ (τοαβνε]! :--- 

« ἜῬογο αγο ἨΠΠΘΓΟΙΡ ἹπάΙσα{ίοης ἴπ ἔλο (1οερε] οἱ οί Ματ]ς γγπΙοὮ ΠΠΠΡΙΥ ἃ 
οἶοβος οοππθοίίοη Ῥοίνεσπ {πο Ὑγ]έευ οἳ ἐς (οφροα] απᾶ δὲ Ῥεΐος, έλαπ Ῥο- 

Ένεσ Ἠίπα απά ΑΠΥ οἴ]ου οξ ἴλο αροβί]θ5, Ἠ15 ππθη{ίοη οξ ἔλο ἨΠαΠΙΘ Οἱ ΞΙΠΠΟΠ 
ἵπ α ροο]ίαγ ΤΙΔΏΠΟΣΥ, ας αἲ Ἱ. 10, 29, 90, 96----ἴ]λο αμβοπςθ, ἵπ Πῖ5 παγταί]νο, 

οί έλα παππο οἳ Ῥοΐου, απ] 16 νγας αοίπα]]γ Ῥορίογος αροπ Είπα αἲ 5 ογάΠια- 

οι 48 απ αροβέ]---ἔο πιοάςδί απά Ιπαἰτοσί αγ ἴπ ΥΙΟἨ Ἰο ἶδ ρ]ασςθά αἲ ἴ]ιο 

Ίιοαά οἳ ἔἶιο αροβίο]ο οαἴα]οσιιο---ο Ῥ]ασο αββίσισά ἵπ (5 οπία]οριιο {ο {ο 

ΏΦΙΠΘ ο{ 5 Ὠγοίμεν Απάτονς, πμΙοὮ 15 α[ἴου ᾗαππας απ ὁ οΏτ----]ο οἰτοιπηδία- 

Εα]γ οἱ αἲ] ἔἶιοδο ἀείαῖ]ς αἲ νο] Ῥοΐον γα οὐνίοιιβ]γ Ῥγοδοπέ (15 ἴμα οιιγθ 

οἱ {ο ἀεπιοπίας αἱ οαάατα; ἴἶο ταϊίησ οἳ κ αἰγικς ἀαασ]μίον, Ῥγοσυθάεά Ὦγ {λε 

πη]γαε]ο οἳ έἶια ἱπβιο ο Ῥ]ουά; ἔἶιο σατο οἱ ἴλο αρἰ]ερίίο ἀαπιοπίας αξίου ἴπο 

”.Εποία]ι Πουίειυ, ΙΙ. 210. 



Ἰπχνι ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙαάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΠΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΕΕΙ.». 

Τγαηββρ ατα θίοη, αιά ἴμο 11]ςα)----ἴ]ιο οπαϊβεῖοι οἱ Ῥεΐοι)5 πγα]]κίπς ΟΠ πο 8εὰ--- 
116 οπΏΙβΕΙΟΠ ΟΕ Ἠ]5 πἹοππογαΡ]ο Ῥ]οβρίτς, απ Πο Ιηβδεγί]οπ οἳ ΙΡ πο 1655 ΤΙΘΠΙΟ- 
γαρβ]ο τεργοοβ, πΠΙοὮ 0Πίπος 38 {Πο ΤΘΥΘΙΡΟ οἳ οαο οἴμεν 1π δὲ Τικο---ἴ]ιθ 

ΠΙΘΠΕΙΟΠ οἱ ἴ]ιο Πγκί ἀῑεριίαο οἱ ἴλπο αροδί]ο5 οοποεγηίπο Ῥγθσθάσπος, ἴπ ΨΥΠΙΟΗ 

Ῥοΐον ἀοαρίέ]αςς {οο]ς απ αοίἶνο ρατί---ἴ]πο οπαἱςείοἩ 1π δὲ Ματ]ς οἱ ἴο αρ]οπαιά 
Ῥτοπαϊβο γαοογᾶθά Ὦγ δὲ Μαΐου (σὶκ. 28), πιαᾶς, Ἱπάεεά, ἴο ιο Ὄπε]νο ἴπ 

6ΟΠΊΊΠΟΠ, Ὀαέ ἀἰγδοξΙγ ἵπ αΠΒΥΕΥ {ο α απιθδίοη οἱ 5ὲ Ῥοΐογς---ἴ]ιο ποίῖσε οί Ἠἱ8 
Ῥγεσεηςθ, αἱοπο νι] Απάτον;, 1.165, απά οΏτ, αἱ {πο ἐἶππο οἳ {πο Ῥτορβαςγ 

ΟΠ {ια Μοιιηί----ἴ]ια τοηεγα] οἱ πο οοπγοΥκαδίοη τοβροσίίπς {16 οΠΥ56 οἨ {λα 

Ὦρ- ἴγοο, ΊΥΠΙοΕ Ίνας ἆπο {ο Βὲ Ῥοΐετ--- ἴ]ιο οΠΙΡΡΙΟΠ οξ 5 Παπης 5 οΠ6 ο{ Πο 

Ίπγο ἀἰξοῖρ]ες οπαρ]ογαά {ο Ῥτερατε ἴο Ταδῦ Βάρροι----ὔμο ρεσο]Πατ]γ ἀϊῑδαποῦ 

απά ἀαβηῖίο αοοοιπῦ πο ο Ματίς ἵπ ραγζσα]αγ Πας ἵνα, ΡοίἩ οἳ ἴ]ιο ϱῬτο- 

αἰσίῖοη απά {ιο Παι]Η]παησηί ο ἴ]ο ῬτεάΙοίίοη οἳ Πῖ5 ἀαπία]ς οἱ ΟΠτὶςί---]ιο οπαἵδ- 

ΕΊοη οἱ {ο αριζ]οί πικρῶς, αἲ ο επἆ οἱ ἴ]ιο αοσοιη{, {ο ἀθβοτίρο {1ο Ῥ]6{6γηθβΒ 

οἳ 15 παρεηίαποθ, ΠΙΟΣ 1 {οαπά ἵπ Ῥοίμ ου Μαζιον απά ὲ Τπικο---ἴμο 
ΕΧΡΥΘ5Ε πηθηθίοη οΓ {Πο παπῃο ο{ Ῥεΐαχ ἴπ ἴλο πωθβεασο βοπέ ὮΥ {1ο αηςε]5 {ο Πα 

αροβί]θς 1π ΟΟΠΗΤΠΟΠ ;----ᾱ]Ι {λορα, αππά πποτο Πίο παϊσηί Ώο ππθηίΙοπθς, αΓ9 οἱχ- 

οιπηδίαηοθς 1π α. ογθαῦ ΙηΘάΡΙΤΟ Ῥοσι]ίαν {ο δὲ Ματ] ἄοερε], απά 54οΏ α5 πηὶσηί 

παξαγα]]γ Ἠανο Ὄθεη εχρεοίεά ΠΟ α. οοπιραπίοη ο ἀἱδοιρίο οἳ δὲ Ῥοΐοι 1π 

ραγζισι]ανγ. 

Ἠο Ἰατο Ίεγα α. σγοαῦ πιαδς οἱ εγιάσπσο οοπηθοῦίπσ Ὦεῦευ σηζ]ι 
ἴιο (ἄοβρο]ἱ οἳ Ματ, Ῥας οοηπποσθίηπσ ΠΠ ΡοΓ5οπΠαΙ1γ, απά ποῦ 
(ητοιπσ] α ΕΠ]οπά οἳ ἀἱδαρ]α, π]ιο που]ά ταίμεν Ἠατο 5ο[θεπεά Π18 
{Γαπ]ϐ5, απά ἀνγε]ῦ προη πο Ῥιδίεγηαεςς οἱ Ἰ5 τεροπίαησο. “ Τηο 
πηοὰςεύ απά ΙπάΙγοοῦ Ὑαγ ἵπ π]ΙοἨ ο 15 ρίασεᾷ αὖ ἴλο Ἰοαά οἱ πο 
αροδίο]ο οαία]οσιο”. 15 πηοἩ Ίποιο οΠατασίετιςίῖο οἳ απ απίῃου 
ερεαΚίηοσ οἳ ἨΙΠΙδοΙ{, παῃ 16 15 οἳ α Π]οπά απά ἀῑδαιρίο, 

Μν άἀτεδγε]]” 15 α δἰαεπιεπίύ οΓ ἴ]α πιοτα] ογΙάεπος οοηποσίπσ 
ού Ῥοαίαου ΝΤ0]λ ἔο βοοοπά «οβρε]. Έ]ενο 15 αποίῃογ οἶαδ» ο{ ΡγοοίΒ 
πη]οα Μι (ἀτεβπε]] πιοτεΙγ σαησες αἲ, ΥΠΙοΙ 6αΥΥΥ {ο πΙΥ πηΙπᾶ α 
ϱὐ1]] οίτοηςοτ οομγ]οῖοἩπ: Ε ΠπθαΠ λα ππάεδισπαᾶ οοἰποϊάσησθς 
Ῥούποσι ὑ]λο ἩγΙύ6Υ απά Πῖ5 ού Ρουδοπα] οἱγοππιδίαποες----ΠαδΙοπα1, 

ΡΙο(οβ5Ίοπα!, ΟΥ οὐ]εγπ]δ. Απ ογαπ]ίηοςς οὰπ αοαγσσΙγ αγοῖά 
οχΗΙρ]θῖης 5ο] οοϊποϊάσποσς; Ῥιύ ἴΠαγ αγ ΠΙΠΟἨ ΤΠΟΤΟ δίΤοΠαΙΥ 
πηαγ]κοά 1π απ. πηργασίϊδες ὙτΙζου, βιιο]ι ας ἴἶια αιιύ]ου ο{ ἴιο 5οσοπά 
(.οβροἱ ονιάοπ{1γ γαΒ, (Παπ Ιπ οπαο αοοπδύοππΘᾷ {ο ΟΟΠΙΡΟΒΙΙΟΗ. 
Ἠο «απ ἀοθαοῦ 5πο]ι ο]ατασίατ]ςί]ό {γαῖιῦς ἵπ αἰ] ύμο ΠΙδίον]σα] πντ]ζ- 

κ. Ιἰβεεγίωζίοπς, ἀο., 1. 82. 



ΡΕΤΕΗΝ ΤΗΕ ΑΟΤΗΟΕΓ ΟΕ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝΑΙ, Ἰκχτ!ϊ 

ἴησς οἳ νο Χαιν Τοδίαπιοπί, Ῥαῦ (Ίιαγ αγο ΠΙΙΟἨ ΤΠΟΥΟ ΓΙΙΙΥ ἆαγο- 
Ἰορεά Ιπ ἴἶιο 5εοομ (4ο5ρο] (αῃ 1π ο γνγ]ίησς ΟΓ ἴἶιο οὔ]ιου ογαΠ- 
Ρε]. οι αὖ «ογασαίσ, Ῥοαΐοις (α]οαπίδα - Ῥουταγες 
ήπα :  Ραῦ ο 5οσοοπά (οβροὶ αθοππάς ἵη ἀαΠΠεαπίσης. Τμας, 
Ψ]ιοη ο ον απσο]]δύ γηίδ]ιος {ο σἶνο απ Ἰάθι οξ λαο γ]άο οχίοπί οἳ 
οι. Τογᾷ”5 {απ16, Ἰχο {οἱ]5 τι ναί 16 βρτοαά αὐτοαά ἐγοισ]οιί αἱ] 
ο τοσίοη αὐοιπῦ (αἱ]ος” (. 28)---απ Ἰάοα οἳ οχἰοπ γῖο] 
γοι]ά. 5οαγοεΙγ οσσιχ {ο αΠΥ Ραύῦ α (παΠ]σαῃ, απά Ἱπάσοά {ο οπθ 
ΨΙΠσ ΟΠ ιο δρού. ΜαπΥ οἱ ἴοδο ργογἱποΙα]ίδης 68οαρθ ἴ]ιο 
Ἐσ]δ]ι τοαᾶον [ποπη Ίο ποσ]εοῦ ΟΓ ιο (απβ]αίους ἵπ τοπάθτίησ 
ιο αγίϊσ]α, Γγεφιιοπ{]γ οπηἑῖπσ 16 γ]ογο 16 οσσ!ς Ιπ ἔ]ιο ογ]σίηα], 
απά Πηδετίῖησ 16 ν]οτο 16 ἶ5 παπίίπσ. Τ]ας, ἵπ Μαίίμοαυν, ν. 1, πο 
αγ ἴο]ά ἵπ ιο απὐ]λοτίδεά γεδίοης ὑλαῦ οι μονά « ποπί πρ {ο α 
πΙΟΙΗ{αΤΗ ;ῖ----ἴ οπσ]έ {ο Ῥο τοπάστας, “{ο ο πιοπηίαϊη.”. Ρα 

πο ΠποπΠ{αΙΠ 15 ΡΤΟΥΙΟΙΒΙΥ πποηί]οπεά. Ἠογ, Ίεῃ, 15 ΠΙαΥ Ῥο 

αδκος, ϱ]οι]ά ὑ]ο ἀαβπ]ίο αγθϊο]ο ο απάσιδοοά  Τ]ο ΠΡΨΕΥ ἶ8, 

ναί Οαρευπαπ 15 Ῥ]ασθᾷ οἩ ἴ]α πιαγσίη οἱ α ΊαΚα, απἆ αὖ ἴ]ο 
[οοῦ ο{ α πποπη{αΙἩ, απά πο ππίγογκα] Ργασίῖσς οἳ ἴἶια ΠπΠαβ]ίαπίς ος 
ἃ Γουντ 5ο Ιιαίες 15 {ο οα]] έλα πποιπέαίπ Ῥο]ηπά, « ἐᾖλο ποια ίη. Ἡ 
1η {ιο σᾳδο Ιπ αποδθοη 16 18, 1Π [αοί, α ΟαρογπαΠΙΙσῃ. ΝΟΥ, ἴ]ιο 

ιο Ππδί νο «οβρεί5 αὐοιπά 1π βπο] ΡΤΟΥΙΠΟΙΑΙΡΠΙς----50Π19 ΟΕ 
σπα «ΟΠΊΠΙΟΠ {ο Ῥοί], 8οπιο ΟΓ ἴ]ειη Ῥοσυ]ίαν {ο ἔἶλο πέους ος 
6ασΠ. Ἔλμις Μαίου, 5ροαΚίησ οἱ 5 οὕηπ Ποιδο, σα]]ς 16 “ο 

Ἰοιςο, Ῥαέ ἴ]ο οί]ογ ογαησθ]δίς 5ροα] οἱ 16 ας 19 (Μαιου ϱ) 
“Ποιβο. Ίπ Ματ]. πο Ἰαγο ιο βοπιογ]ιαῦ τοπηαγ]καθ]ο αχΧΡΥΘΝ- 
ΒΙΟΗ. τὰ πρὸς-τὴν-θύραν, {ιο Ῥοίοτο-ῦ]ο-άσοι (Π. 9), {ο ΙπΙσαία ἔ]ια 

ΟΡ6Π ϱρασο Ῥείογο Ῥοαΐοι Ἠοιδο. ΤΠ αποίΠοα; Ῥ]ασο, 5ροαΚίπσ ος 
5 Ἰοιςα, ἔ]α ογαπσο]δέ ἰαος ατα {ο αάά ]αί 16 γα αἶδο μα 
Ἰοιςο οἳ Απάντον (1. 29), αγοϊάϊπσ ἴλο αρροαίαπςο οἱ εχο]αδίτο 
αρρτορτίαΒίοπ. ψῖε]ι Ῥοίου αἱοπα γου]ά ΨΙδ {ο αγοῖά. Το αἱδο 
ἑα]]ς5 οΓ 16 α5. εἰ οἶκον, - αἲ Ἰοιπο”. (11, 1): 5ο αἱδο Ίο 5ροα]κ5 οἱ {ο 
Ῥοαί, « {ια σα, - {ο οἴ]ον ες, ἆο., 48 οῬ]αοίς 5ο {απη]]ίατ ἂ8 {ο 

3. Νν ΒΙΘΡΊΕΗΡ, α Ἰαΐο Απιοτίο {χανο]]οῦ, ἵπ βροα]ίπς οἳ Οαρογπατη, α]ποδί ππανοἱάαβΙγ 

π4ορί5 ἴἶιο Ίαπσιασο οἳ ἴμο ουαηρο]δί, Ἠο βαγ», "Τμ ταῖπς οἳ Οαπροιπαιπα οχίεπᾷ πιογθ 
Όναπ α τηῖ]ο αἶοηρ {]ε εἸοτθ, απᾶ Ῥασ]ς {ούγανάβ έιε πιοιιπίαἰη.Ὀ---Β. 114. 



κενή ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΡΒΙΟΡ. 

γθϱΙΥ6 ΠΟ οἴ]αν 5ροοϊΠσαθίοη. ΤἨεςδε πποάος οἳ οχρΓοβδίοη θεπᾶ {ο 
ΡΙΟΥο {ο απίΠοἵς οΓ ὕμο ὑνο (ο5Ροἱ8 {ο Ίανο Όσοι (ἀαΠἱθας. 

Ῥείευ γα α Π5ΠΘΙΠΙΑἨΠ, ΑΤαἰίΠονν Ύα5 πού; ΠΟΝ έλο ἀεδοτιρίίοης 
ΟΓ ἴ]ιο ογαεπία ΝΕ] {οο] Ῥ]ασο ΟΠ ο Ίακο απο Ῥτο[οβδιοπα] {Π 
Ματς, Ραύῦ πργο[οβείοπα] ἵπ Μαδίιον. «Α βίο ἸηᾶΚο5 α Υ6ΥΥ 
ἀμΙογοπῦ ΙΠΙΡΥΘΕΡΙΟΏ ΟΠ ἃ 564ΠΠΔΠ ΠΟΠ π]ιαῦ 16 ἀοος οἩ α Ιαπάδπιαη : 
ἴ]ο «οαπΙαἩ, Υ]1ο 15 ορ]ίσας {ο αοἲ, (ΠΙΠΚ5 απά 6ροαίς5 οἳ ἴ]ια 6811568 
οἱ λα είουπι----ἴμα {ογος οἱ. ἀἰγοσίίοη οἱ ἐλα σα]; ἴ]ια Ιαπάριπαη, 
πιο 15 Ῥαδδίνο, (]]π]κς οἱ π]αῦ τηοδύ ΠηπηθςΙαῦα]Υ α[οοῦς Ἰῖπι--- μα 
εισΙὐα{Ιοη οΓ ἴπο Ἰναίθυς. Έ]εγο αγ. {πο δίΟΥΠΙ5 ἀἆοδοτ]ρεά 1π ἔ]ιοδα 
(.«οβρεί5; ἵπ Ματ] ἴΊιο Ργοπη]παπί [οαίαγο 1 ένο πάς, 1η Μαίου 
ια Ἰγαγθς.---3εο Φοσοβίοη ΧχνΙΠ. απά ποίο {Π6γεαροη, ῥρ. 255: 5ε6 

8ἶ5ο Φ6οῦΙοη ΧχχγΙϊ. Ρ. 832, ἀοδο]ρίπςσ λαο πητασ]ε οἳ Ο]π]δέ γγα]]κ- 
Ίησ ΟΠ ἴ]α 86α, ρ. 52. Ἠοταο Μαίί]ον5 αοοοαπύ 15 Ῥαδεά προη λα 
οτ]σίιπα] οἳ Ματς Ρα ντ αἀάΙδΠοπβ, οπο οἱ πΠΙοΙ 15 ἴ]ιο {ογος ο{ 

ἴα νανεςδ: Ῥοί] ο ἴῑιο πγΙύθ5 ΠΙΕΠΡΙΟΠ ια ἀἰγεσίίοι οἳ {μα ν]πᾷ. 
1η Μαν]ζ5 αοοοπηύ 16 15 Ἱππρογίαηῦ, ἃ5 ΙΠ6θαδίησ ἴ]α {οι οξ ίμε 
τούΥ6Υ5; ἵηπ Μαἰζ]ουν 16 αρροααΥς απΙΠρογζαἩῦ, Ῥεσαιδο Πο ασΠία{ΙοΠ 
οἱ ο βαγ{ασς, ΟἨ ΙΟ Ἰα ἆνε]ς, ἀερεπάεά οἩ ια {ογσς, ποῦ 
προη ἴ]ο ἀΙγοσίίοη οἱ ἴμο πῖπά. Τ]ιογο α1ο οἴ]ιου Ρο[οβδιοπα[ἴδιης 
ἵη Μαν] πΙςὮ δουν ὑμαί ύμο απί]λον οἱ ια ογΙσίηα] Ίναδ α Πδῃου- 
ΠΒ, 51ι6Ἠ 5 Ἠ]5 τ15ο οΓ ο οὐγίοιιδίγ (αομηίῖσαἱ οχργοβδίοη ἀμφιξάλ- 
λοντας (1. 16) [ου α ραγσπ]αχ πηοᾶς οἱ βδΙησ, ΈΤ]ο απἴ]οΥ 15 ]ποιθ- 
ἴογο ἃ ΠΡΠοτπΙαη, Ὀαῦ 1 πητθύ αἰδο Ίαγο Όσειμ απ ογαψ]ίηθδς οἱ ἴιο 
ογεηῖς πο] Ίο ἀἆεβοτῖρες Πέ] δι ῥΥδοΙδΙοἩ : Ἰθ πηιιδῦ Ἰαγο Ῥοσῃ 
Ιη ἴλο Ῥοαῦ Ὑ]εη ους 1ογά εὐ]]]αᾶ νο ἐοπιρεςί, {ου ἴμα ἀθίαῖ]ς αγ 

κο] α5 νου]ά οπΙγ Ὄο ΚπΠοπΏ {ο απ 6ΥΘΝΙΜΠΘΡΕ, απά ΥΥ]ΙοἨ απ 
οΥαπ]ίηαςδ αἶοπο γου]ά (]]π]ς ο{ ἀαδοηρίπσ. ΊΝ]ο ποι]ά ἑη]ς 
οἳ αἀάϊπσ {ο α ργθ-οχ]δέῖπσ αοθοιπῦ λπαῦ (μεγο γγογθ οί]οΥ Ῥοαίβ, 
οἱ ΙΟ] πο Ίισαν Πο ΠΠοΓο, Ιπ 6ΟΠΙΡΑΠΥ  (ΜΤατ]ς 1ν. 96); οἳ ἴ]ιο 

ΠΙΙΩΡΟΥ οἱ Ῥοαγοις οἱ α ρατα]γίίο ραΐθοπῦ { (Π. 9); οἱ. ἐμαῦ α γοιί] 
Ιο5ῦ Ἠΐ5 σαγπηοπύ 1η α Ῥορα]αν ἑαπιπ]ό { (ακἰν. 69). Τ]ο απἰορί]οἶ(γ 

Ἐ Μν ἄτοαβυγε]] ΡΙΡΡΟΞΟΣ ἴ]ιαῦ ἴ]ο γοιης ππαη. πηας6 Ἠανο Ώοσι Ματῖς Ἰπηδο]{, Ώοσαιιδο ηο 

οἶμοι αββὶσπαῦ]ο αποίῖνο σαἩ Ὄς Ἱπιασίπας {ου ἴμο Ιπβεγβίοη ο 5ιιοἩ α οἰτοαπιδίαησο: {ο 116, 

16 ἵδ α Ῥτοοί λαῦ ο ααἴλος γγθηθεξος 16, απά {π ἀρβοτίρίης ἴΠο ἐναπςαοθίοης ἱπβοτίθοά {8 

απ Π]ακίταζίοη. οἳ ἴ]ιο γο]οπορ οἱ ἴλο ἑατηα]δ. Ίο Ἠανο αΏ απηα]οσοιβ ομδο ἵπ ἄεπογα] 



ΟΝ ΤΗΕ ΡΤΧΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ἀαΟΡΡΕΙ.. ]χχὶκ 

οἱ ἴιο παγγαίίοη Ῥγῖησς τ15 ϱΕΗ]] ποαγου Ροίου, {ΟΥ 16 αΡΡοαΙ5 ἵη {ια 
ἀοογρίίοη οἳ ογαηίς πο] Ίουο οπ]γ ομἱσίπαΙ]γ Κπον {ο ἴητοἙ 
οἳ ἴ]ιο αρο»ί]ος---ΠαΙΠοΙΥ, ἔο Ῥοίου, 1 απ165, απά «] ο: βαο]ι αγο ἴἶιο 

ογοηίς γγ]ίο] ἐοο]ς Ρ]ασο Ιπ ἴ]ιο Ίιοιδα οἳ « αἴγας, απ Τη ἴο Ίλουιδο 
οἱ Ῥοΐον. Βία158, α{ίο; αἀγογίησ {ο ἴ]λο οἰγουτηδίαπΙ αγ ος 
ιο ἀείαῖ]ς οἩ. ἔ]ιαςο ο6ΠδΙΟΗΒ, αδΙΚ5, οἳ. ταί]μον ΙοπίσαΙ]γ αὐδίαίης 
{Γου1 αδΚΙπο, Υ]αί]ου ο απἴῃου πο ἆθδοτίροδ ἴ]αδο ογεηίς Ὑα5 

οπ6 οἱ ἔ]οςο ἴἼγοο αροί]ο5, απά γ]ο]ῃον ἴ]ιο οσίπαὶ πανγαίου 
οοπιπηϊέος 5 αεσοππέ {ο γγ]ησ{ Τ αηδγου οί] απιεδίοης 1η ἴ]ιο 
αἰβγπηαίίνο,. Ἑπὲ Τ ργοσοοά α 5ίορ Γαγ]6Υ, αλά Ιπίον ΠΟΠ ἴ]ιο 
πα}Υα{1Υ6, πού ΟΠΙΥ (ναί ἴἶιο απί]λου Ίγας οπο οἱ ἴ]ο {Ἴγοο, Ῥιῦ ὑλαί 

Ίο γνας ποαϊζ]εν « απ1ος που 1 ομπ. Τη ο αεζοππῦ οἳ ἴμο οπ1ο οί 
Ῥεΐοι)ς πποί]ιου-Ιη-]α1ν ΙΠ ιο Ἰοιςο οἱ Ῥοΐου, αἲ] ιο (Ἠτεο πηπδύ 

Ἰαγα Ῥδει Ργοοηί, Ὀπέ οΠ]Υ αππος απά «)οἶιπ αἲο Ιπεπθϊοπας, απά 
Ώιογ Ὕγογο πιογο]γ βρεοία{οῦ», ἰαίησ πο Ῥρατῦ 1 ο (γαηδασῦίοης. 
Ἠ/Ίγ, ποι, αγο ἴλεγ πποπϊοπος αἲ αἲἰ, απά ΝἩΥ 15 Ῥοίου πού 
πηοπί]οποά 2 ΈΤ]ιο απΠβγ/6Υ 15, αῦ 5ο] πούῖσος α1ο εατασίοτΙδί]ο οΕ 

ιο ϱίγ]ο οἳ απ ογοφ]1{παδ», απά ἴ]ιο οπηϊςδίοη οἱ Γαία παΙης 68Ἠ 
οΠΊΥ μα αχρ]αϊποᾶ οἩ. ἴ]ο 5ιρροβΙΒΙοἩ (ια 11ο παδ ο ογἱσίπα] 
{ΙΟΥ οἱ ιο αεοοιπό. 

Ἠγ1ν ποσαγᾶ {ο ἴἔἶιο δίγ]ο ο ο βοσοοπά (ἄοδρε], 16 15 απἰπιαίοἆ 
απά Ρἰίιγοδαιο, 5 6Υ6ΙΥ παγγαίνο 15 πο {6 που (γαζλ/α]]γ 
απ οἰγοιπηδίαπΙα]]γ, Ὀγ απ ογοψέποςς πιο ἶς 5ἰγοπο]γ ΠΠπργοβδεά 
Ὦγ ιο ογοπίς. Τί 15 (ναί οἱ α γίσογοιδ Ῥαέ αποπ]άναίοᾷ π]πς, 
Πέί]ο ααεαβίοπιθᾷ {ο οοπΙΡοβίΒίοη, ΥγΙθης ΝΙΜΗ ἴο Πγδῦ ΙΠΙΟΠ{ΙΟΗ, 
απιά γη] ]ο ἔἶιο ΙΠΠΡΥΟΡΡΙΟΗς αγο ςεἲ]] βίγοπσ προπ Μπι. ΤΠ αὈοππάς 
γέ] γοροϊίοης, απά γη] ἀείαΙ]ς οἱ ονοππηδίαπσςς ΝΥΙς] αγο πο 

Ναρίον”» αοσοιξ οἳ ἔ]ιο Ῥαξί]ο οἳ Ῥαβασο. 1 Ἠ8νο ΠΟ ΤΘΔΞΟΠ ἴο 5ΞΙΡΡΟΡΟ ο πας ργοβοπί Ῥιῦ 

οπο---ἴ]ο αἰορΜἰοῖεγ ο Ἰΐς ἀοβοπίρίίοπ. Ίο σαἩ τεπά Ἠΐς “ εραγκ]ίπρ” αοεοαπί οἱ ἴλο 

εανσο οξ {ῑιο Ισ]ιε ἀῑνίρίοτ νν]]λοέ ἐἶιο οοπνἱοβίοι {μας {6 ἵ5 ἐμαῖ οἳ απ. ογονῖέποςςτ ΗΒ 

ννοτ]ς 5 αγογγεᾶ]γ Ηϊβιοτίσα]; Ίο ἱπίοπΙοπα]]γ το[γαίπ5 {γοπα γουογά]ηρ Όλο αολοναπιοηί5 ο 

Ρατίσυ]ας χοσηση{5, γοξ Ίιο τοσογάς α οἰγοιπαδίαποο γν]ίο]ι οογ(αἰπ]γ ἀῑά ποῦ ἵπβιθησο ἴμο 

τοβιι]έ οξέ]ιο οοπα σας: “Α ροος οὐρ]απ Ῥογίπσιοςο αἰχ], αΏοιί βογοηίθοπ γ6αΙ5 οΓ προ, απᾶ 

νοςγ Ἠαπάβοτηο, γγα5 86οΏ οοπαίπς ἆονντ ἔἶνο πιουπἑαίπ απᾶ ἁπίνίησ απ αξς ]οαάσᾶ γη αἲ] Ίου 

Ῥτοροτίγ {πουρ] ἐἶιο πα]άκὲ οἱ ἴ]ο Ἐγοπο] ατταγ.----Ν οἱ. ΠΠ. ρ. 994. Της αἰτουπηδίαπορ 

πηαάο 4π ΙΠΠΡΥΘΕΞΙΟΠ ΟἨ ἴ]ιο απ{]ος, απᾶ Π]αβγαξοᾷ ἴ]ο ομϊνα]γοις βρὶτ1ῦ ο ἴ]ο οοπαραίαπ{5, 

{ου «πο πΙΣΏ ΟΠ οἶίμοι βἶάθ γγας 5ο Ὀτιία] 45 {ο τπο]οδῦ Ἰος,” ]αδέ α5 ἴ]ιο Ίος οἱ ἴο ους 

ΤηςΗ5 ραγτηεπί Π]αβίταἑεᾶ ἔλο νίο]οπσο ο {μο Ῥοορ]ο. 



Ίπασς ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ αΟΡΕΕΙΑ. 

οὔ]ιοι. οομπθοξίοπ. πΥΙδΗ ἔ]λο πιαῖπ Γαοῦ ἴλαη Παχίαροβίθίοη οἳ Όπιο 
απά Ρίασο. Τί5 σεπονα] οἸαγασίαγ, α5 πο]] α5 165 ρανβίοιίας ἀθία]]ς, 
ασγοο Ρογ/ασῦ]γ νηζ] ἴἶλο βαρροδΙίοη ὑ]λαῦ ο αροδί]ο Γείου Ίγα5 Όλο 
ο]σ]πα] απ{Πογ. 

Τ6 νι] παἰανα]]γ Ῥο αρΚκοᾶ, Οαπ πο 8ο αΠΥ ΤεδεπιβΙαηοθ 
είννοση ἔἶιο 5ίγ]α οἱ ἐ]ῖς (.οδροα] απά ὑμα αοκποπ]εάσεά πτΙδηςς οἳ 
Φί ῬοΐονΊ Ἔο ἰλίς Ι ποα]ά ταρΙγ, ας λαο βγ]ο οἳ α 5ΙΠΡΙΟ 
παγαὔίνο απά οἱ α ἀῑάαοῦιο οοπιροβίδίου «Πε 5ο οββεη{ΙδΙ]Υ ἴἶναῦ 
ΠΙΟ]. τοβοιηΡ]απςθ 5 ποῦ ο Ῥο οχροσίεᾷ, αδρεσία]ΙΥ π]ιετο (ιο 
οἰγοαπιδίαποθς ἵπ ὙΠίΟἩ ο απλο ας Ῥ]ασεά Ὑογο 5ο οοπαρ]εῦα]γ 
οπαηπσθᾶ. Ῥείαν, οπο οἱ ἴμπο Ἰοαάςαι5 οἱ α σγοαῦ πιογοπιθηύ, αοσιβ- 
οπιοᾷ {ο ρα)]Ιο ερεαζίπα, απά πτ]θῖπσ ψΙΏ] ποἰσΏύ απά απἰλογ(γ, 
που]ά πδο α ΥοΥΥ ἀπῑεγοπύ βίγ]ο Έγοπη ἔἶια ΒΡΠαΓΙΠαΠ τοζογάίη {οπι 
ἆαΥγ ίο ἆαγ α βΙππρ]θ παγγαθίοη ΟΓ 61ο (Γαηβασῦίοης ἵπ ψ/]ο]ι Ίο γγαβ 
οπσασσά. Ί]ογο 15, Ι1ο6ΥΟΥ, απ ΙΠιδίγαῦίοη 1η ἔ]ιο 5οοοπᾷ ορὶςί]ο 

Όλαί ροϊηίς {ο ἔ]α απο οἱ ὕμαο (οβδρα] α5 1{5 ππίου. ο 5εθ 
ψζμ γιαῦ αοοπΓαογ απά Ρργοσϊδίοη ἴ]ιε ο[οσοί5 οἳ α ἑογπαάο (λαἴλαψ) 

απο ἀαδογ]ροά ἵπ ἴ]νο καοοοπά (πο5ρο] :Σ. πού’, 1Π ἴ]ιο βοοοπά ορὶςί]ο, 
ο {ογηα(ο ἶ5 αδοά α5 απ Π]αςγαδίοη ο{ ἴμο οΏεοῦς οἱ ὑμο ΡαδδίοηΒ 
οἩ 6]ποβο Ἡ]ιο γΙ6]ά {ο ἔ]οπη----ἴΠογ αγο Ι]κοπεά {ο ὅ οἰοπάς ἀτίνει 
ρσ , ὑοΥΠα ο” (νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, Ἱ]. 17)---ᾱΏ Ἱηασς ΙΟἨ 

α ΠΡΙΟΓΠΙΩΠ ποπ]ᾶ γοιΥ παζαγαΠ]γ π]ακο δα οἵ. Τ]ο παπέῖσαὶ πογά 
λαῖλαψ 15 ΟΠΊΥ αδοᾷ Ὦγ Ῥεΐαν, ΡΥ ἴπο απί]ου οἳ ὅ]ιο βοζοπά (οβρε], 
απά 1,1]κο, Ίο {ακος Πῖς αοοοιπί ΕΓοΠ1 ἴ]πο οπρθῖπα] οἱ ὑλαί (4ο5Ρε1, 
απά νιοβο ΓαπΙΠανΠγ νΙἩ παπθῖσα] Ιαησαασα που]ά Ἰοαά Ἰήπι {ο 
γοἰαίἩ ἴ]αῦ οχργθβῖοη. Ίο ΙηΙΙδύ αἱδο ΥΟΠΙΟΠΙΡΟΥ {αῦ, (]οιισ]ι 
ἔλο πιαζίαου οἱ ἔλλο 5οσοπἆ (4οεΡοΙ Ῥο Ῥείαι”5. ἴ]ιο ]αησιασο ἶ5 Μαν]ς», 
απά ὑ]ιαί νο οαηποῦ, (]ιογείογθ, αχρεοῦ {ο Ῥο αΏ]ο, ὮΥ Ροοι]απ](ῖος 
οἳ βὔγ]ο αἶοπο, {ο Ι4οπδγ ο απθλοτς ο ἴιο (οβροὶ απά {ια 
εριςί]ο». 

Ἠγ]ιαί Τ Ἰαγο δαιά 1, Τ (αςθ, Ἰατο Ραύ ἴμο τοαάςΥ βι/ΠοΙαπί]γ 
ἵη Ροββοβδίοη ΟΓ ΠΙΥ σεπογα] ΥΙ6ἩΒ, {ο οπαῦ]ο Ἰήπ {ο {ο11ού/ τηο ἴπ 
ἴ]λο παϊηπέο απά ἀθίαϊ]οά οχαπηϊπα Ιον ο{ {Πο οογγεδροπάΊπσ ραδ88668 
ο ο Ππδέ (ου (Δοβρο], ο πίοἩ 1 πού Ῥτοσσςσά, απά Τ6ΠΙΟΥΘ 

κ 6ο Νοίθ οἩη Βδοβίοη ΧχνΠ. Ρ. 255. 



ΟΝ ΤΗΕ ΑΒΒΑΝαΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΘΥΝΟΡΡΒΙΡ. Ἰχχχί 

8οΠ16 οῇ ἰμο ἆπποπ]έίος υγ]]ο] Ίο πι]σ]ό οἴ]ογγγῖδο ΊἸαγο {ο]έ ἵπ 
ασγοεῖης πθ ΠΙΥ οοπο]αδίοη5. Πέ 15, α[ίον αἰ], Ὦγ βπο] απ οχαπ]- 
Πα{ΙΟἨ (αῦ α ἴἼχθονΥ Ισ] ο]αῖπιβ οι αβδοπύ της ϱο ἑορίσς, 

16 πού’ οηΙγ τοιπαΙη5 {οΥ π1ο {ο ἀθδογίρο ύ]λο παχύ ΡογίΙοι οΓ (5 
νου], ἵη νηῖο] (]ῖς ἀοίαι]οά οχαιπΙΠαΜΙοη 15 οοπάιεία. 

Ίπ οοπαραχΙΠς (ο οοιγοδρομάίησ Ῥαδδασος ΟΕ ἴμο βγεύ ἴμγαορ 
(άοβραί5, ἴ]αγο αἲ. 56ΥΟΠ 6Ἰαβ5ος οΓ Ῥαβδασας {ο Ὦο οοηριἆθγος---- 
1. Ἠαβδασος οοσΠς 1 Μαἴί]λανν αἰοπο; 2. Ῥαβδασος οσεοιτίησ 
Ιπ Ματ] αἶοπο; 9. Ῥα5δδασος οσοτίησ 1π ]μικο αἶοπο; 4. Ῥαβκασος 
οοσυΙησ ἵπ ΜαἰίΠου απά Ματ] αἶοπο; δ. Ῥαδδασος οὐοιΙΠς 1Π 
Ματ] απά Τωα]κα αἶοπο; 6. ὮῬαδβασο5 οσουγίησ ἵῃπ Μαίου απά 
Ίο αἶοπο; 7. Ῥα5δδασο5 οσοιπτίης ἵη Μαίίμουν, Ματ, απά Ίο. 

Τ]ιο πιε]οά πο] Τ αἀορίεά {ου ππαΚίηπσ ἴ]ο 6ΟΠΠΡάΙΙΡΟΠ, α[ί6υ 
ΠπιοἩ οοπηβιάεγα(ίοη, 15 ἔμπα [οΠον]πο :----ἴ αγγαπσες (ιο π]ιο]ἰα οἱ {]νο 
(.ο5Ρο] οἱ Βδύ Ματς, 1π 195 ούΏ ονγάστ, ἵπ α ορηΐγα]. οοΙΙηἩ: ΟΠ 

0Ἠ6 βἱάο ΙΤ απγαησες ἴ]ιο οογγοβροπά(ησ Ῥᾶδεᾶσας ο{ ἴ]ο (ἀο5ΡοαΙ ο 
ού Μαίίπαν; απἀ, οἨη ἴμο οἴμογ, ἴοδο οἱ δύ Ίμακο, οπηζίἶπα, 

Ἰιού΄6γαχ, 5πο]ι Ῥᾶδεᾶσας ἂ5 αγα οἸεατ]γ ἀατιγοά {οπι Ιπάορεπάσπί 
80111605. 

Τ]]5 αγγαησοππεπύ σἶγο5 τ15 1 ΠαχίαροβΙίοη αἱ] ἴἶνο Ῥαδδασος ο 
ειο 264, 411, δί1, απά Τί οἶαδ. Ίπ ο ποχί ἀῑγίδίοη 1 Ἠαγο 

Ῥηπίας, 1 ρατα]]αἱ «οπή, αἰ] ἴο ραδδασας οἱ ένο θ{1 οἶας»----γἱ7. 
ἶνοδα πγηῖο]ι οσσαΣ 1η Μαίου απἆ Τμ]κο αἶοπα, {ο]]ογγίπσ έλα ογζεν 
ος ού Το (ΔοβΡε]. Του Ῥᾶβρβασες οἱ ἴλαο Ἰδύ απά 54 εἶα5ς, 1 
πηιδύ το[ογ {ο {πε τοεεκ Ῥοδίαπιεπί, 

Τι ρατοι]αχ πιοᾷο οἱ αγγαΠΘΕΠΙΘΩύ {ο ο [οἱἱοψαά, ἀαροεπά 
Υ6ΥΥ ΠΠΙΟἩ οἩ. ἴ]ιο ορ]αοί γη πνἨΙο] ὑλο ατγαπσσπηθηῦ 15 Ἰηαάο. Τη 
οοπηρατίπσ {του απ{]οΥς πο Ἰαγο ΤΙΜίοΠ ΙΠ ΒΙΟΟΘΕΡΙΟΗ, απά θα6Ἠ 
οΓ π]ιοπη Ίχαδ πιαάο Ἱ1δο ο ἴπα υπ ίησς οἱ Ἰ15 ΡγδάςΟΘΒΒΟΥ, Ίο ΠΙΑΥ 
ψέ] αἀγαπίασο, αοοοτάἶπσ {ο ος ομ]θοί, ππαΚο ἴ]ο βγςί οΥ εἶιο ὑπ]γά 
ΠΙ{]λοΥ πο ορηίγα] ΙΠ6ΙΊΡΟΥ, αγγαησίησ Ίο οἴῃετ5 ο αἰί]ῃαγ βιἆο. 
Τη ιο οπο Ἰηοί]ος, νο 56ο Που ἴο οαγ]αδύ απθ]ογΙίγ Ίιαδ Ώοσ 
πδοά Ὦγ (ο Ιαΐου; ΤΠ ἶνο οἴ]ον ππθί]οά, Ὑο 5ος Ίου’ ἴ]ιο ]αΐαδέ ας 
πδος Ἰής απέ]λογῖθο5. ΈΤ]ο εγά ροβδῖρ]ο αιγαπσαιηθηί, οὗ ἐπαῦ 1π 
πο] ο πγ]ίου 5οσοπἀ ἵπ Ῥροϊπί οἱ πιο β]ιοι]ά Ῥο πιαᾷο {ο 



Ἰκχχ!ή ΟΝ ΤΗΕΒ ΟΒΙΑΙΝ ΑΝΡ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἀαΟΡΡΒΙΟΝ. 

ορπίγα] 1ΠθίηΡοΥ, ποπ]ά ογιάσπίΙγ Ῥο πιποῃ Ίο Ιπςίποῦίγο {απ 
οἴμοι οἱ ἴἶιο οὐ] ππεί]οάς. ΈΤ]ια βοσοπᾶᾷ πιεέ]ος ἵ5 ὑπαῦ π]]οι Τ 
{ο]]ουγοᾶ ἵἩ ΠΙΥ {ουπιοΥ νου]. Εαἲ, ἵπ ἴμο Ῥγεδεπί Ἰηγοδί]σα[ίοη, 16 

5οοῦ αβροαγες {ο ππο ἔ]ιαί ύ]ο Κ6Υ {ο πο ΠιγδίοΥΥ οἱ ἴἶιο οοηπιδοδίοι 
οἱ ἴ]ο Πγεί {μτοο (ορρεῖς παδ {ο μο Γουπᾶ, 1 απγΥ/Ίοτο, ἵπ ἔ]ιο 
οοπηθοΙον Ῥδύγοσηπ λα (ἄοδρεί οἳ Βύ Ματς απἆ πορδο οἳ Μαί- 
ον απά 1ωα]κο. Τ Ματίς νας ἴιο ἐγαηδ]αίογ οἳ απ ογ]σίπα], Ποπι 
υη]ο]ι Μαἰθλου απά ]ωα]κο Ἰνας αἶδο πιαᾶο Ἱπάεροπάσπί (απΠδ]αζίοης 
----ἲξ εἶναῦ ογ]σίιπα] γγας ἴ]ια ἔγπο  ῬνούογαπσεΠιπαζ---- Παν, ΡΥ Ρ]αοῖης 
Ματ] ἵπ λαο οεπίγο, 1 οοι]ᾷ 59ο αἲ α σἶαποο ἵπ Ὑ]αῦ αγ 16 Παά 
Ῥασι. ππαάο πδο οἳ Ὦγ οασἩ οἱ ἐμα οἴ]οις; απά ἵη ὑπ]δ Ἰγου]ς Τ Πατε 
αοοογάΙπο]γ {ο]οποἆ ἴλο Βτεύ ππείῃος. 

Τ]]ς αγγαπσσπιθπί, ΝΙ6] ἔ]ιο αιγαησοπηση πΠΙ6Ἠ {ο]]οπ5, οἱ {ο 
οθιγοβροπάίηπσ Ῥαδσασες οἱ Μαἰζ]αυν απ Ίμιίο, α1γος 15 ὅ]ια Π1ΘαΠΑ, 
α]]οισ] 5οπιαγΠαῦ Ιπιραγ[ασβΙγ, ο Πηγεδϊσαίίης ιο ΠΙΔΠΠΟΥ ἴπ 
σλ]ο]ι 9 ]ωα]κο Πας πιαᾶθ 5ο οἱ ἴἶο πο οἱ Π5 απὐλοπέῖος πζ]ι 
πγ]]ο] νο αὖο ασηπαϊηίεά, Του α οοπαρ]είο απ πηϊηπ{ο 1η γοβίϊσα[]οη 
ο ἐς Ιπίογοςίίπσ εαρ]οοῦ, απ΄ απγαπσεπιοπύ οἳ ἴλμο οοι/οβροπάπσ 
Ῥα5δᾳσᾳ5, αεσογάἶπο {9 ο βοσοπά ππού]μος----ὖ. 6., ππαΚΐπς Ἰπ]κο ἴἶιο 
οεηίγα] Ἱπδιηβει----Ὑγου]ά Ῥο τοφαϊδίθθ. 1 Ίιαγο Όσοι ἀαίοιγοᾶ {γοπι 
Ἱηδογίίπσ 5ιςἩ αἩ αἲγαησαιπεπῦ ὮΥ ἴ]μο σγοαῦ αἀάτίοπα] 1Π6γθ85ο ο 
το]απιο ν]]ο]ι 16 ποπ]ά Ἰαγο οσσαδιοπαςᾶ ἵπ ὑ]μ]ς ποτ]. 

Οπ ἴ]ο Ῥασο ορροβδῖθο ὅ]α (ἀατοεῖς Τ Ίατο αιγαησες, ΙΠ λα 58Π1Θ 
ογάσυ, ἴ]χα Ἐησ]Ι5Η αι(]οτῖδεά ἐγαηδίαίΙοη οἱ ἐ]λο ΠΙΟ Ρᾶδδασο»; απά 
ἵπ ἴ]ο ΡΥοΙηΙΠαΥΥ ποῖῖσο 1 Ἰαγο οχρ]αϊηας Ίου, ΡΥ πιοαης οἳ {λθ 
ἴα]ῖς», ο Τησ]115Ἡ τοαᾶςΥ 1ΠΔΥ, ἵη 80116 ἆθστεο, {1ο ΠΙΥ οὔ5ει- 
γαζίοη5 ος {πο τειρα] ασγοθιποηίς απά ἀΠῄογεπεος οἱ ο βεγενα] 
(αοξ5ΡρεΙς. 

Ίπ ἴμο Ἰασῦ Ῥογδον οἱ ο ποτ], π]η]ος 15 οπ]οά  Νοίαεν οἩ 
ἴλο ΦαςὔΙοης, Ψ] ϱο {οιιπᾶ ἴμο ἀθίαι]οά τος]έ5 οΓ ιο οχαπἹΙπα(Ιοή ; 

απά {ο ἴῖς Τ πιαδύ το[οΥ ΠΙΥ τοις {οΥ {1ο Ἱτιδβοαί]οη οἱ ΤΙΥ 
6ΟΠΟΙΙΡΙΟΗΒ. 



ΝΟΕ ΣΡΙΤΟΡ 

ος ΤΗΕ 

ῬλΛΏΒΑΤΙΤΗΕΙ  ῬΛΡΡΑαΓΝΕΟ 

1Ν ΤΗΕ 

ΕΙΠΡΤ ΤΗΠΗΕΕ αΟΡΡΕΤΙ9. 





ΙΝ {ιο Ἐπο]ίςῃ α]οτῖςοἆ γογίοι, γ]ίο]ι 18 Ἠθγο ππαάο 15ο οἱ, Ραγα]]οἱ 

Ῥαβδασος ἵπ ο ἀῑΙογοπέ ἄοβρο]α ἵη γης] ἐν αργοσπιοπέ 15 γουρα] αγο 

πού απ/οηποπ{ί]γ τοπάσγοά Ιπίο ἀλογοπί αἰ]οιισ] ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙΡ γογάς; 

π]ή]ςέ ἵπ οἱ1οΓ5, Ὑογο {ο πιοαπίπο ἵ5 ἔ]ο βαππο Ῥπέ ἔἶιο πονάς αὖο ἀΠΙο- 

γοηί {π ἐ]ο οπσϊπα!, 616γ απο ἐγαπβ]αίος Ἱπίο ἔῑο βαππο Νογάςδ. Τη αἲ 

ειπε] ο.δος Τ Ἰαγο ρηπίος ἔ]ιο οχργοββίοη5 5ο ἐγαηδ]αίοὰ ἵπ Πα[ίος 1η Όλο 

60οβροῖ5 οἱ λΜαί]ιογ απά ]μίκα. Ἠσπος, 1 ἴἶο Νονάς 5ο ρηπίοἆ ασγοο 

ψη(]ι έ]ιο εογγοδροπάϊπο Ῥαββασος Ιπ έο 6.οβρο] οἳ Ματς, έΊνογ αγο ἀ1ογοπό 

ἵπ ιο ἄτοσϊς; οἨ, 1 Ίιογ ἀ1Που ἵπ ἔἶιο Ἐπο]]κ], Πογ αγο Ἰάσηδίσα] 1 ἴ]νο 

ἄτοοκ. Έον οχαπηρίο, ἵπ Αοοίῖοπ ΨΙ. ρασο 9, ἔἶνο ψονάς -' εαδίπς α πεῦ 

Ιπίο {ιο θα, ἵπ Μαϊ, ἵν. 18. απά ἵπ λατ] 1, 10, απο ἴἶιο βαιπο ΙΠ {ια 

Ἐπο]ϊκ]ι ἐγναπε]αίίοἨ, Ὀα{ η ιο ογ]σίπα] 6ΥΟΥΥ ογά ἵν ἀογοπί. Οπ ἴἶα 

οί]ιου Παπά, ἐἶιο βαπ1θ γ/ΟΤς5, “ Δεῦτε ὀπίσω µου, αἲο ἐαηβ]αίος, ἵπ Μαέ. ἵν. 

19, 4 Ἐο]]ου 11ο.’ απά 1π Μαν]ς 1. 17, « Οοπιο γο αἲἴου πιο... ΕΒΥ αἰθοπάίπς 

(ο ἐς ἔπο Ἐπο]ϊδ] γοπάσν γη] ο αὖ]ο {ο αδοθγίαῖπ ΝΊοΓο έο αργοσπηθπό 

ἵπ ο οπὶρίπα] ἵ5 ἐαπβοπρίατα] απά ππογο 19 18 (αμδ]αοπα]. 



ΜΑΤΤΗΕΙΥ ΤΠ. 

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις 

παραγίνεται 
Ἰωάννης 

ὁ βαπτιστὴς 
/ 3 ο μι. 

Χηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ 

σῆς Ιουδαίας 

3. Λέγων 
Μετανοεῖτε ἔγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ὃ Οὗτος γάρ ἐστι ὁ ῥηθεὶς 
διὰ "Ἡσαΐου τοῦ προφήτοῦ 

λέγοντος 

υ ” ε) .- 3 /΄ 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ΡΑΠΒΛΙΗΙΕΙ ΕΛΡΡΛαΕΡ 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΤηΗβ ῬΕΕΕΑΟΣ. 

Μαηκ Ι. 

1 Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Θεοῦ 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

10ΗΝ ΒΑΡΤΙΖΗΘ ΙΝ 7 0ΕΡΑΝ. 

Φρο γ, 4, 

Φρο ν. ὅ. 

3. Καθὼς γέγραπται 

ἐν τῷ 'Ἡσαΐᾳ προφήτῃ 

᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελ- 
ὀν µου πρὸ προσώπου σου, 
ὅς κατασκευάσει τὴν ἐδόν 

σου (εµπροσθέν σου). 
9 ᾿ .” . - 3 -”. 3 ΄ 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 

Ίσκε ΠΤ1. 

1 Γν ἔτει δὲ χ. τ. λ. 
3 ᾿Ἠγένετο 
εκ. ”. 3 .) / 

ρῆμα Όεου επ/ Ιωάννην 

σὸν Ζαχαρίου υἱὸν 
3 ῥ 8] / 

ἐν σῇ ἐρήμῳ" 
8 Καὶ ἠλθεν εἰς πᾶσαν 

περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου 
χηρύσσων βάπτισμα 
µετανυίας 

3 2/ 3 -” 

εἰς ἄφεσιν ἆμαρτιῶν, 
3 Ὡς γέγραπται ἐν βίολῳ 

λόγων Ἡσαῖου τοῦ προφήτου 
(λέγοντος) 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμιῳ 



ΙΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙΙ, 

ΜΠΑττησν ΤΠ. 

ὰ Τη ἴἼχοδε ἆαγς 

68ΠηΘ «]οἶνα 
Όιο Ῥαριςί, 
Ῥγθδασλίησ ἵπ ένο γη] ἀετηθςς 
οἱ ζ αρα. 

Ἡ Απά ςαγίης, 
Ἠορεπί γο: 
{ον ο ΚΙπσάοπα οῇ Ἠραναῃ | 

18 αἱ Ἰαπά. 

3 Έουν {5 19 Ἡο ἐἶναί τν 

βΡοΚκοεπ οἱ ὮΥ 

ύιο Ῥγορ]εί Εδαίαης, 
εαγΊησ, 

Τ]ο νοῖςοο οἱ οπθ ογγίς 
ἵπ ἔἶπε γ]άσγηοςς, 

' 

ΡΕΗΟΤΙΟΝ 1. 

ΤΗς ΡΕΕΚΑΟΡ. 

Μαεκ Ι. 

1 Τμο Ῥορϊπηϊπσ ο{ έ]θ 
(.ο5ρε] οἱ ἕἵεδας ΟἨτίδέ, 
πο Βοπ οἱ ἀοά. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

10ΗΝ ΒΑΡΤΙΖΕΒ ΙΝ 0ΕΡΑΝ. 

Φρο ν. 4. 

Ὀρο ν. ὅ. 

2 Ας 1 18 
ὙπΙ{θη 1 

ιο Ῥγορ]είβ, 

Ῥε]ο]ά, Τ 5οπά ΤΗΥ ΠΠΘΒΒΘΙ - 
Γ σου Ῥείογο {γ {ασ6, νἨ]ο]ι | 

ϱια]]. Ῥτοραγο ἴγ ἵναγ Ῥο- 
' {το ἴᾖιοο, 

5 Τ]ιο νοῖςο οἱ οπο ογίης 
Γ πι (1ο πν]άσγηοςς, 

Ίΐσκε ΠΠ. 

1 Νου, Τη {1ο 1 δί1 γοατ, ὅτο. 
3 Τμο γγοτά οἱ σοᾶ 

οα1ηο ππί{ο ο, 

ἴλο 5οη ο{ ΖαοἩατίαβ, 

η {πο Υη]άθγηθβς. 

5 Απά Ίο οππ1θ απίο αἱ] 
Όιο οοπηίάγ αβοιέ «ο ογάστ, 
Ῥγοσσμίησ 
Πιο Ῥαρῶδιι οἱ τορεπίαηοο 
{ου (ἶνο γοΠΙΙΡΒΙΟΠ. Οἱ 818; 

4 4ς {1 ἵν 

ν]θζοι 1π πο Ῥου]κ 

ος ἴ]ιο γονάς οἱ 

Ἐαῖαβ {ιο Ῥτορ]ιαί, 
βαγΊησ, 

|. Τ]ο νοῖσο οἳ οπθ οτγίης 
τα νο π]άθγπορα, 



ΜαττΗςν ΤΠ. ὃ. 

"Ἐτοιωάσατετὴν ὁδὸν Κυρίου, 
Ἐὐθείαως ποιεῖτε τὰς τρίοους 

αὐτοῦ 

Φ6ο γ. 1. 

Φρο ν. ὅ. 

Φρο γ. ϐ. 

4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης 
εἶχεν σὺ ἔνδυμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τριχων χαμήλου χαὶ 

ζώνην δερµατίνην 

περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ" 
ἡ δὲ τρορὴ ἦν αὐτοῦ 
Ἐ ο ο ορ 2) «οσα ο» ἄγειω 

όσε ἐξπορεύετο πρὸς αἂ- 
σὺν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα 
ἡ ̓ Ιουδαία καὶ πᾶσα ἢῆ 
περίχωρος τοῦ ᾿Τορδάνου, 
5 Καὶ ἐξαπτίζοντο ἐν τῷ 
Ἰορδάνη ποταμῷ ὑπ ἀντοῦ 
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρ- 
σίας αὐτῶν. 

Τ-10 ρεοπ]ίαχγ (ο Μαι6. 

11 ᾿Εγὼ μὲν 
ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι 
εἰς μετάνοια" 

ὃ δὲ ὀπίσω µου 
ἐρχόμενος ἰσχυρότερύς µου, 
ἐστιν 
οὗ οὖκ εἰμὶ ἱκανὸς 

σὼ ὑπαδήματα βαστάσαι" 

3 ε 1 ΄ 

αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν σνεύματι ἁγίῳ καί πυρ. 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΡΑ(άΕΡΣ 

Μλεκ Ι. ὃ. 

"Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

Ἐὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίοους 

αὐτοῦ. 

4 Ἔγένετο ᾽]ωάννης ὁ βαπ- 
΄. 3 ” μτφ. /{ 

τίζων ἐν τῇ ἐξήμῳν κηρὺσ- 
σων βάπτισμα µμµετανοίας 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
ὅ Καὶ ἐξπυρεύετο πρὸς αὖ- 
τὸν πᾶσα ἡ ̓ Ιουδαία χώρα 
καλοί Ἱεροσολυμέται πάντες, 

καὶ ἐεαπτίζοντο ὑπ αὐτοῦ 
3 οι / -ν »ς τν 
ἐν τῷ ]ορδάνῃ ποταµῳ ἐξο 

ὠολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

6 Κα) ᾖἦν ὁ Ἰωάννης 

ἐνδεδυμωένος 

τρίχας καμήλου καὶ 

ζώνην δερµατίνη 
π λος ν 3 ω 

περὶ τὴν ὀσρὺν αὐτοῦ, 

χαὶ ἔσθων 
9 ΄ 3 2 2/ 

ἀχκρίδας καὶ µελι ἄγριο. 
50ο γ. ὅ. 

Ἰ. Καὶ ἐχήρυσσεν λέγων 

Φορ ν. 8. 

3 

"Έρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου 

ὁπίσω ἁου. 
οὗ οὐκ εἶἰμὶ κανὸς 
χύψας λῦσαι σὺν Ἱμάντα 
γῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 
δ ᾿Εγὼ ἐράπτισα ὑμᾶς 
ὕδατι, 
αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
εν πνεύµατι ἁγίῳ. 

Ίσκη ΤΠ. 4. 

Ἐτοιμάσατετὴν ὑδὸν Κυρίου, 
Εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίοους 
αὐτοῦ: 

ὦρο ν. 2. 

10-15 Ρρεοι]αγ {ο 11ο. 

16 )Απεχρίνατο ὁ ᾿]ωάννης 
ἅπασι λέγων 
᾿Εγὼ μὲν 
ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: 

τμ ο] / ” 

ἔρχεται δὲὸ σχυξότερός µου, 

τ’ 5 ο τα μ οὗ οὐκ εἰωὶ Ἱκανὸς 
λῦσαι τὸν {μάντα 
τῶν υτοδηωάτων αὗτου, 

ο κ ες πώ, , 
αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρ]. 



ΜΑΤττΗΕν ΤΠ. ὃ. 

Έτορατο Υθ {ἔ]ιο ἹναΥ οἱ ἴ]λο 
1,οτᾶ, ππα]κο Εῖ5 Ρα(ὴ5 
βἰταϊσ]ῦ. 

96ο ν. ]. 

Φ6ο ν. ὅ. 

Φεεο ν. ϐ. 

4 Απά {ιο 5απ1θ ε] οἶνη 
Ἠαά Ἠ]5 ταποπὲ ο6 οαπια]᾽ς 
Ἠαῖν, απἀ 

α ζεαί]ιεγπ ϱγα[ε 
αὐοιί Ἠϊς 1οἶης; 
απά Ἰ]5 πιθαί ΊναΒ 
Ἰουυδί5 απ αγνά οπογ. 
6 Έ]οεη πιοπὲ οιέ απίο Ἠΐπα 
{ογαδα]οπ απά αἲ] ααάεα, 
απᾶ αἱ] ἴλο τοσῖοἩ 
τουπᾶ αροιαέ ο οτάαη, 
5 Απά πετο Ραρζαᾶ οἱ Ἠῖπι 
ἵη εοτάση, οοπ/{οβεῖης (αγ 
ΕΊΠ5. 

Τ-10 ροοι]ασ {ο Μαι. 

1. Τ Ιπᾷεοᾶ Ῥαρίζε γοι 
η] νγαίον ππίο τοροπίαποος: 
Ῥπὲ ο ἐ]λαί οοπιοί]ι 

αἴτοχ πιο 15 πη]σηί]ου (απ 1, 
νηοςο 5]ιουβ 
1 απι πού Ὑοτί]ιγ 
{ο θοας: 

Ἠο Ίια]] Ῥαρίϊζο γοι 
γη] έἶλο Ἠο]γ (πιοβί 
Απά νη(λ βτο. 

Ἱ 

| 
| 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.5. 

Μλδαεκ Ι. ὃ. 

Ῥτορατε γο {ο γγαγ ΟΡ ἴ]ιο 
Τον, ππα]κο 15 ραί18 
είγα]σ]ιέ, 
3 0. ομπ ἀἷά Ῥαρίίσο ἵπ ἴἶο 
Ἰν]άσγποςς, απά Ῥτοσσ] ένο 
Ῥαρίΐκιι ος τοροπίαπος {ΟΥ 
ιο γοπη]ςδῖο Ο6 51Π5. 
δ Απά ἴογο γγεηί οιξ Πίο 
Ἠϊη αἲ] νο Ἰαπά οἱ ο αάσα, 

απά (Ἰογ οῇ ο ογαδα]σπα, απά 
νογο αἲ] Ῥαρίϊσοά οἱ Εάπι 1 
ἴπο τΊνου οἱ «οτάαπ, 60ἩΠ- 
{οβδῖηο {]ιοῖν 8115. 

δ Απά οομπ 
Ίνας ο]οί]μοά γι] 6απιθ]”ς 
Ἰαῖν, απ. γν]ί] 
α σ]γᾷ]ο οἱ α ἰίπ 
αΌοιέ 5 1οἵης 
απά Ίο ἀῑά οαῦ 
Ἰοσιςί5 απά ν]]ά ἨἩοπογ ; 

06 ν. ὅ. 

{ Απά ργεασ]οαᾶ, 
βαγΊηο, 

966 ν. 8. 

ΈΠοτο οοπιθίὮ οπο 

πα]σ]ι]ου {απ Τ αἴῖου πιο, 
έιο Ἰαΐίο]οῦ οἱ νν]οδο 6ποοθς 

1 αππ ποῦ ΥΥΟΤΙΙΥ 
{ο 5ίοορ ἀονπ απά απ]οοβο, 

8 1 Ιπᾷοεά Ίανο Ὀαρίιζοά 
γοι να νιαίου: 
Ῥαΐ Ίο 5Πα]] Ῥαρίζο γοι 
νη(] ιο ἨΠο]ν 6ἱοςί, 

Ίσκε ΠΠ. 4. 

Ῥτορατο Υο {ιο Ἱναγ οϐ {ο 
Τμοτᾶ, πηα]κο 5 ραΐμς 
δίγαἰσηό, 

966 ν. 2. 

10-16 ροσι]αγ {ο ],1]κο, 

16 1ομη απηβπγοτοᾶ, 
βαγΊπο απίο ἔμεπι αἰ], 
1 Ἱπάοσά Ῥαρίϊζο γοι 
ψίἩ γαίου : 
Ῥα6 οπο 
πη]σΗ/{16Υ λατ Τ οοπηθί], 

ἴπο Ιαέσ]ιοῦ οϐ Ἱν]λοςο 511968 
1 απ πού νγοτίΥ 
{ο Π]ΟΟΡθ : 

ιο εα]] Ὀαρίϊζο γοι 
γέ] νο ἨΠοΙγ ἀλοςί 
απά υνέ το, 



Μαπττηῆςν ΠΠ. 

19 Πηιόσε 

παραγίνεται ὁ ̓ ]ησοῦς ἀπὸ 

σῆς Γαλιλαίας 

ἐπὶ τὸν ᾿Ἱορδάνην πρὸς τὸν 

᾿Τωάννην 
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. 
14, 15, ροου]αχ {ο Μαϊΐ, 
16 Ῥαπτιοθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εὐθὺς ἀνέκη 
ἀπὸ τοῦ ὕδατος: χαὶ ἰδοὺ 
ἀνεῳ χθηήσων αὐτῷ οἱ οὐρανοί, 
καν εἶδεν 
σὺ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
κατα οαῖνον 
ὡσεὶ περιστερὰν 

ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 
1 Κα) ἰδοὺ φωνὴ 

ἐκ τῶν οὐρανῶν 
λέγουσα Οὗτός ἐστιν 
ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 

α- α 
ἐν ᾧ εὐδόχησα. 

ΡΑΕΑΤΙΤΕΙ, ΡΑΡΘΑ(ΕΡ 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1ΠΠ. 

ΤἩΕΓ5 ΒΑΡΤΙΡΜ ΟΕ 18608. 

Μακ Τ. 

ὃ Κα) ἐγένετο 
ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις 
ᾖλθεν ᾿Ιησοῦς ἀπὸ 

Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας 

χαι ἐεαπτίσθη εἰς τὸν ᾿ Ιορ- 
δάνην ὑπὸ Ἰωάννου, 

10 Ἱζα) εὐθὺς ἀναδαίνων 
ἐχ τοῦ ὕδωτος εἶδεν 

σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς 
: 

χαὴ 
τὸ πνεῦμα 

ὡς περιστερὰν 

χαταξαῦον ἐις αὐτόν. 

1 Καὶ φωνὴ ἐγένετο 

ἐκ τῶν οὐρανῶν 
Ν ο. ο 

Συ εἰ 

ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν σοὶ εὐδόχησα. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

Ίσκε ΤΠ. 

51 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπ- 
σισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν 

καὶ ᾿Ιησοῦ βαπτισθέντος 
χαι προσευχοµενου 

ἀνεῳχθῆναι σὺν οὐρανόν ρχνη ο 5 } 
Δ .. 

25 Καὶ χαταξεῆναι 

σὸ σπνεῦμοι τὸ ἅγιον 
σωματικῷ εἴδει 
ὡς περιστερὰν 
ἐπ) αὐτόν, 
καὶ φωνὴν 
ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι 
(λέγουσαν) Σὺ εἶ 
ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, 
3 4 3 , 

ἐν σο) εὐδόχησα, 

ΤΗΕ ΓΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ούξ Τ/08Ρ. 

[13 Καὸ εὐθὺς τὸ πνεῦμα 
αὐτὸν ἐκξάλλει εἰς τὴν ἔρη- 

μον. 
19 Καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἡμέρως τεσσεράκοντα πειρα- 

, ς λ -- | ζόμενος ὑπὺ τοῦ σατανου, | 
χα) ἦν μετὰ τῶν «ηρίων, καὶ 

. ο Φ " 3 - 

ΓΙ ο) ἄγγελοι 9/ηκὀνουν αυτῷ. 



ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΤΠ. 

19 Τ]ιοη οοπιοί]ι ε]οδιι8 
Ώοπι (α]θυ {ο ε ογάασπ 
ππ{ο «ομπ, {ο ο Ραρσεὰ 
οἱ Ἠϊπῃ, 
14-15 ροεοπ]ῖαν {ο Μαἲέ, 

15 Απᾶ ᾖοδας, Ίαν Ίθ 
Ίνας Ῥαρίϊσος, 
νοηῦ πρ ἰγαϊσ]ίνγαγ 
οαέ οἳ {ιο γναίοτ: απἀ, ]ο, 
ἴιο Ἰθανους Ίγ6γο ορεπεά 
απίο Ἠϊπα, απά Ἡο δαν 

ενο Βρϊπέ οἱ αοά 
ἀοξεσπάϊπσ Ἰ]κο α ἆογο, 

απᾶ Πσ]ίίησ αροη. ΕΠΙ : 
11 Απά Ίο α γοῖοθ 
Εγοτη Ἰθανοη, εαγΊησ, 
Τμ 16 παγ Ῥε]ογοά Βοη, 
ἵπ πνηοπα 1 απα γγε]] ρ]οαςοά. 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.5. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΠΠ. 

ΤΠΕ ΒΑΡΤΙΘΝ ΟΕ 08808. 

Ἱάληκ Ἱ, 

ὃ Απά 1ξ σαπ1ς {ο Ῥαβ5 
ἵΠ ἴ]ιοδο ἆαγς, ἐ]αί 
19515 οπΊης 
Ώου. Ναζατοί] οὗ ἀα1]ςθο, | 
απά γνας Ῥαρίζαοᾶ οἱ {οἶπ | 
Ἡ ο ογάση. 

10 Απᾶ 

εἰγαϊσλέναγ οοπαῖησ αρ | 
οί ος {μο γγαίθυ, Ίο δαν | 

νο Ἠθανεπς ορεπεᾶ, | 
απά 
ιο Βρινϊό 
Ἰ]κο α ἆονο, ἀοξοσπάϊΙπσ 

προή. πα ; 
11 Απιά ἴΊογο «11ο α γοῖος 
ᾖοπι Ἠθανο, βαγΊησ, 
Έ]μοι ατί Πγ Ῥο]ονοά Ῥοη, 
1η ν/λοπα Τ απι γγα]] Ῥ]δαςεά. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

Ίσκε ΤΠ. 

31 Νο νλοη αἲἱ ένα 
Ῥθορ]θ Ίνογο Ῥαρίϊζεά, 
16 681ΠΟ {ο ρ488 

ύναῦ ο οδιι9 αἷδο 

Ῥαΐπσ Ῥαρίσος, 

απά ρταγίης, 

ἴιο Ἠθαναη ἵγαβ ορεπεαῖ, 
33 Απά 
Ώιο ἨΗο]γ ἀλοςί 

; 4εσοσπᾶεά ἵη α Ῥοά11γ αρα 
Ἠ]εο α ἆονο 

Γ προπ Ἠϊπι, 
απά α νοῖσο οπ1Π1θ 
Ώοπι Ἠθανοπ, γ]οὮ βαῖά, 
Τ]οι αγί πΙΥ Ῥο]ογνοά Βοη ; 
η ἴθο Τ απ. νγο]] ρ]οαςοᾶ. 

Της ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ος οσα Του. 

[18 Απᾶ ἹπππιοζιαίεΙγ ιο | 
| Αρϊπῖέ ἀτινοί]ι Ἠϊπα 1Π{ο (ιο 
ή ]άθγποςς, 
15 Απά Ἰο γνα8 ἔἼθγο 1η 

{νο νή]άσγησςς {οτί ἆαγβ 
| (οπιρίοᾷ οἳ Βαΐαη ; απᾶ γγας 
Γ πλέι ιο υν]ά ὮΏοδαςίς; απᾶ 

έ]νο απσε]ς πηπ]είογεὰ υπίο 
Ἠήπη, 



8 ῬΑΕΑΙΙΙΕΙ, ΡΑΡΘΑ(ΕΘ 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ. 

1Ε5υ5 ΕΡΤΟΕΝΒ το «ΑΙΙΠΙΡΗΕ. 

Ματτπενν ΙΥ. Μλατκ Ι. | 

19 }Αχούσας δοὲ 1 Ἰζο) μετὰ τὸ 
ὅτι Ιωάννης παρεδόθη, ποραδοθῆναι τὸν ᾿Ιωάννην 

ἀνεχώρησαν ἠλθεν ὁ ̓ ]ησοῦς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 

19 {ο 16 ρεοιΠαχ {ο Μαἴί. 
17 ᾿Απὸ τύτε ἤρξατο 
ὁ ̓ Ιησοῦς κηεύσσειν κηρύσσων 

σὺ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 

χαὶ λέγειν 15 Λέγων 
Μετανοῖσε" ὅτι πεπλήρωτα, ὁ χαιρὺς 

ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία χαὶ ἔγγιχεν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. σοῦ Θεοῦ: 

μετανοεῖσε χο) | 
πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. | 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

ΤΗΕ («ΑΙΠΙΕΑΝ ΕΙ5ΗΕΕΜΕΝ ΟΑΙΙΕΟ, 

15 ΤΠεριπατῶν δὲ 15 Καὶ παράγων 
παρὰ τὴν 3άλασσαν ᾿} παρὰ τὴν Ξάλασσαν 

σῆς Ταλιλαίας σῆς Γαλιλαίας 

εἶδεν δύο ἀδελφούς, «]. εἶδεν 
Σίμωνα, Σίμωνα 
σὺν λεγόμενον ΤΠετρον 
καὶ ᾿ Ανδρέαν τὸν ἀδελφον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, Σίμωνος 

/ ΄ / βάλλοωτας ἀμφίοληστρον ἀμφιξάλλωτες 
εἰς τὴν Δάλασσαν" ἐν τῇ «αλάσση. 
ος Δ ε αν ο, : Ν ε σον 
σαν γαρ ἀλιεῖρ. ἤσαν γαρ ἁλιεῖς. 

19 Καὶ λέγει αὐτοῖς 1 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ ̓ ]ησοῦς 

Δεῦτε ὀπίσω µου, Δεῦτε ὀπίσω µου, 
χα) ποιήσω ὑμᾶς | καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι 
ε υ 3 ΄ ε - ΄ 

ἁλιεῖς ἀνθρώπων. ἁλιεῖς ανθρώπων. 

90 3Ο) δὲ εὐθέως 18 ζζα) εὐθέως 
ἀφέντες τὰ δίχτυα |. ἀφέντες τὰ δίχτυα 
» / . . 3 / 3 - 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

3 Κα) προοὰς ἐκεῖθεν 19 Καὶ προεὰς ὀλίγον 

Ί1σκε, 



ᾱ------ὐ------ -ᾱ 

1νΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙ.Ρ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΙΕΒΟ8 ΕΕΤΟΗΝΕ το άΑΙΠΙΙΡΕ.. 

Ματτηῆςν ΤΥ. 

19 Νοιν πΊθι 
1ο815 Ἠαά Ποατά ενας 
1οἨπ Ὕνας οαςί Ιπίο ΡείεοἩ, 
Ἡο ἀερατίεὰ Ιπίο (αα]εο. 
19-16 Ῥοσυ]αν {ο Μαί. 

11 Ἔγοπι {λα 6ἴπιο «]ο5ι15 
Ῥοθραπ {ο Ῥτοας], 

Απά {ο 5αγ, Ἠερεηί : 

{οχ {ιο Ἰάπσάοπι οῇ πεανοι 
ἶ5 αἲ Ἰαπά. 

Μλαακ Ι. 1 0κΕ. 

1 Νου α[ίον {λα 

1οἈη γνας Ῥαέ Ιπίο ΡΕΙ5ΟΠ, 
1 οβα5 οαπιο Ιπίο (αα11οο, 

Ργοδας]ῖησ {ἔ]νο σοβΡοΙ 
οἱ ἐιο Ἰπσάοια οί ἀοά, 
15 Απά καγΊπο, 
Το {πιο 15 βα]β]]ες, 

απά ο ΚΙπσάοπι οὗ ἀοἆ 
18 αἲ παπά : 
γερεηί γ6, 

απά Ῥο]ίονα (να σοερε]. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

Την ἀΔΙΠΙΕΑΝ ΕΙΞΗΕΕΗΜΕΝ 6ΑΙΗΕΡ. 

18 Απά ἆᾖοφις, γνα]]ίπσ 
Ὦ} {ια 56α οἱ α]]οο, 
ανν ἴπνο Ῥγοίμτοη, 
ΒΙπΙοΠ οα]]εά Ῥοίετ, 
απᾶ Απάνονν Ἡϊς Ῥτοί]μου, 
σαδίζπ α πεί ἱπίο ἴ]ιο 
«ρα: {ον {1ου ννογο Π51θυΑ. 
19 Απά Ίο βαἲί]ι Πίο 
ποπ, 1 οΗἶσιν πιο, 
απά Τ υγ] πια]κο γοιι 
Πκ]οτς ο{ ΠἹθη. 
120 4πά ἴἼνογ βἰταϊσ]ίνγαγ 
ΙΙΙ ιοῖγ πείς 
απά {οουγεά Ἠϊπα, 
Ἡ Απὰ σοῖησ οἨ 
γοπι {λεπος, 

19 Νοπ α8 Ἠο πνα]κοά 
Ὦγ (νο 5οα οῇ (α]ῇεο, 
Ἰ6 5αν; 
ΡΙΠΟΠ 
απά Απάτοιν Ἡϊ5 Ῥγοίμον, 
οαδίπσ α πού ΙΠίο {]ιο 
δοα:. {ΟΥ {Πογ Ἰνογο ΠΡΠΟΥΑ. 
11 Απ ὦ;οριις ραϊά ππίο 
έποπη, Οοπιο γο α[ἴον πο, 
απᾶ Τ ν]] ππα]κο γοι 
{ο Ώοσσπιο ᾖε]ους ΟΓΊΊΘΗ. 
15 Απά εαἰσΠίγναγ {ιο 
{ογεοο] ἐ]ιοῖν ποίς, 
απά {οοννοά Ἠ1Π1. 
19 Απά γλοη Ίιο Ἱιαᾶ σοπθ 
α Π]ο {ατί]εν (ποπσα, 
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ΜΑπτηςι ΤΥ. 21. 

ας / 

εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, 
.-- Ν ” , , 
Ιάχωξον τὸν τοῦ Ζεεέδαίου 

χαὶ ᾿Ἰωάννην 
σὺν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
ἐν σῷ πλοίῷ 
μετὰ Ζεοεδαίου τοῦ πατβὺς 
αὐτῶν, καταρτίζοντας 
σὰ δίχτυα αὐτῶν" 

καὶ 
3 / 3 { 

ἐκάλεσεν αὗτους. 

25 Οἱ δὲ εὐθέως 
ἀφέντες τὸ πλοῖον 
χαὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ΟυΕβΕ 

ὧρο ΥΠ. 28, 

Μακ]. 19. 

εἶδεν 
᾿Ι]άχωθον τὸν τοῦ Ζεξεεδαίου 
χα) ᾿Τωάννην 
σὺν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

χαταρτίζοντας 
τὰ δίχτυα, 

50 Κα) εὐθὺς 
ἐχάλεσεν αὐτοὺς. 

ὰ 3 , 

χαὶ ἀφέντες 
ῃ ΄ .. .» 

σὸν πατέρα αὐτῶν Ζεξεεδαῖον 
ἐν τῷ πλοίῳ 
μετὰ τῶν μισθωτῶν 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ: 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

Ίσκε ΙΥ., 

ΟΕ Α ΏΕΗΜΟΝΙΑΟ ΑΤ ΟΑΡΕΠΝΑύΜ. 

31 Καὶ εἰσπορεύονται 
εἲς Καπερναοὺμ; 

χαὶ εὐθέως τοῖς σάκεασιν 

ἐδίδαωσχκεν 

εἰς τὴν συναγωγήν. 

35 Κα) ἐξεπλήσσοντο 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 
ἦν γὰρ διδάσων αὐτοὺς 
ὡς ἐξουσίαν έχων 

χαὶ οὐχ. ὡς οἱ γβαμματεῖς. 

9. ἹΚαὶ εὐθὸς ἦν ἐν τῇ 
συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος 
ἐν πνεύωατι 
3 / ἀκαθάρτῳ, 

.ᾱ- τες) ὦν ρα Ἔ Καὶ ἀνεχραξεν, λεγων 

(εα.) Τί ἡμ καὶ σοί ; 
᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ 

81 Κο) κατῆλ-θεν 
εἰς Καφαρναοὺμ, 

/ ν Ξ , 
πόλιν τῆς Ταλιλαίας, 

χα) ἦν διδάσκων αὐτοὺς 
” / κ. 

σοῖς σάδδωσιν' 

Καὶ ἐξεπλήσσοντο 
ρου ιν 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 

εν 

95 

“ . . ΄ 

ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 
ο. ϱ ΄ η [ο 

ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 

86 Καὶ ἐν τῇ 
-- εν 2/ 

συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος 
”/ -- ον ον ΄ 

εχων πνευμα ὁαιµονίου 

ἀκαθάρτου, 
δὲ Καὶ ἀνέκραξεν 

πο τω 

ων µεγάλ. 
νά : εν αά Δ ΄ 
Έα. Τί ἡμῆ καὶ σοί 

. ” κ 

]ησοῦ Ναζαρηνέ 



Ματτηξνν 1Υ. 91. 

Ἠο εανγ οί]αυ πο ὈτοίμτοηἨ, 
Ίαπιος {μα 5εοπ ος Ζουεᾶςο, 
απά ο οἶτ Ἰϊς Ὀτοί]ου, 
η α 5Η1ρ 
νηίἩ Ζορεᾶςο {ῑιοῖν {αΐμοτ, 
πηθηζἵπσ {]λοῖν ποδίς 
απᾶ 
Ἰθ οα]]εᾶ ἔἶοπι. 
33 Απᾶ νο Παπηρ ἁΙα{ο]Υ 
Ἰσβς ἐἶιο «Πῖρ απιά ἐ]ιοῖς 
{πἱπον, 

απᾶ {ο]]ογτοά Ἠϊπι, 

οσεε 

' απ {Πογ 

Γ 1η ἴ]λο 51 
ἱ νι ιο Ἠ]γος 5ογναπῖς, 

{38 Βαγῖης, Τμοἱ 19 8ἱοπο; 

1ν ΤΠΕ ἄαΟΡΡΕΙΑ. 

Μααπκ 1. 19, 

Ἰο βαπγ 

;απχος {ο 8οπ οὗ Ζεηοᾶσο, 
απᾶ ο οἶπ Πῇ5 Ὀτοί]ου, 
Ν/ΠΟ αἶδο πγογο 1π {ο 5Η1Ρ, | 

Γ ππρηάῖης ἐ]ιοῖγ ποίς, 
50 Απά εἰαἰσ]ίγναγ 
ο οα]]οά (Ἴνοτη : 

]οβς έιναι {αί]ου Ζοροάςο 

απᾶ ποηί α[ἴοιυ Ἠ1πῃ. 

ΦΒΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

1 

ΊσκεᾖΥ. 

ΟΕ Α ΏΕΝΜΟΝΙΑΟ ΑΊ ΟΑΡΕΗΝΑΤΜ. 

3 Απά ἴ]ιογ υνοηί Ιπίο 
Οαρεγπα απο; 

απά εἰταΙσ]ίνγαγ 
οἩ {νο Βαρβαί]ι-ἆαγ ο 
επίογος Ππίο {ο 5γΠασοσιο, 
απά {αασ]ιῦ, 
0 Απᾶ που Ἰγθγο αδίο- | 
πσ]ος αἲ Ἠ]ς ἀοοίτίπε : 
{οχ Ίιο (πισ]έ (ποπ 
45 οπθ ἐ]αί ας απἰ]ιοτΙόγ, 
απά ποί ας ἔ]ιο 5οτ19θβ. 
35 Απά νοιο γης 1π 
ἠνοῖν ΑΥπασοσιιο 
ἃ ΤΙΚΗ γη] απ 
ἀπο]σαν βρ]πέ; 
απᾶ Ίο οπ]εά οτί, 

ναί ο. γνθ {ο ἆο νι | 

Όιεοι, 
(νου περι οὗ Ναζατθί] 2 

ἵνα 

δι Απά οππιο ἆογνπ {ο 
Οαρεγπαπ!, 
α οἵίγ οἱ α]ἱοο, 
απιᾶ {αασ]ιί ἔἼνοπι 

| οἩ Πιο αββρα(λι-άαγ», 

Απά {16γ Ίγθγο αξίο- 
Γ π]κ]ιος αἲ Ἆϊς ἀοοίτῖηο : 
: {ον 5 ννοτᾶ 
' ναδ νη(] Ῥοποῦ. 

35 Απᾶ Ἱπ 

νο 5ΥΠασοσιιθ {δυο γγας 
ἃ ΤΠ γγλ]ο]ι Ἠαά α 
ρΙπέ ο{ απ αποῖθαπ ἀθγ]], 
απά οτ]οᾷ οιιέ 
πη(Ἡ α Ἰοιιά νοῖσο, 

ὃν αγΊπα, οί τι8 α]οπθ; 
ναί ανο Ὕνο {ο ἆο γ]έ]ι 
υπ 

Γ νο ἆθαιι οὗ Ναζαγοίν 
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Ματτπςσνν ΥΠΠΙ. Μλακαι Ι. 24. 

ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς 
οἴδαμμέν σε τίς εἶ, 
ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 

35 Κα) ἐπιτίμησεν αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς λέγων 
Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ 
αὐτοῦ. 
3 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν 
σὺ πνεῦµα τὸ ἀκάθαρτον 

χαι φωνῆσεν φωνῇ µεγάλη 
ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 

5 Καὶ ἐθαμδήθησαν 
ἁπαντες, ὥστε συνζητεῦ 
πρὸς εἀυτοὺς λέγοντας 

». 3 . ν Ν ᾿ 
Τής ἐστιν τοῦτο; διδαλχἡ καὶ- 
νη κατ’ ἐξουσίαν' καὶ τοῖς 

/ ος , 
πνεύµασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

ἐπισάσσει, 

καὶ ὑποκούουσιν αὐτῷ : 
35 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀχοὴ 

3 .” 3 ν ο) φ 

αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην 

τὴν περίχωρον τῆς Γαλι- 

λαίας. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΥΙΙ. 

Ίσκε ΤΥ. 94. 

ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς 

οἶδά σε τίς εἶ, 
ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 

5δ Καὶ ἐπετίωησεν αὐτῷ 
ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων 
Φιωώθητι καὶ Εξελθε ἀπ 
αὐτοῦ. 
Καὶ ῥψαν αὐτὸν 
σὺ δα μύνιον 
εἰς σὸ μέσον 

ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, 
ᾠηδὲν βλάψαν αὐτύν. 
5 Καὶ ἐγένετο »άμίος 
ἐπὶ πάντας, χα) συνελάλουν 

πρὸς ἀλλήλους λέγωτες 

Τίς ὁ λόγος οὗτος, 
ὅτι ἐν ἐζουσίᾳ καὶ δυνάµει 

ἐπιτάσσει 
σοῖς ἀκαθάρτοις σνεύμασιν 

Καὶ ἐξέρχονσαι ; 
5Ἱ Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος 
περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα 

; . ” 
τόπον τῆς πεειχώρυυ. 

ΟσΕΕ ος Ῥετεν)ς ΤΕΕ) ΜΟΤΗΕΕ. 

1 Κα) ἐλθὼν ὁ ̓ Τησοῦς εἰς 
σὴν οἰχίαν ΤΙέτεου 

εἶδεν σὴν πενθερὰν αὐτοῦ 
αὖτο βεδλημένην 
χοιὶ πυρέσσουσαν. 

1δ Κα) 

3 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς 
ρω αι , 5 

συναγωγής ἐξελθόντες 

ἤλθον εἰς 

γὴν οἰχίαν Σίμωνος 

καὶ ᾿ Ανδρέου 
νο} ο] ν. / 

Αιετα Ἰαχώίκου και Ιωάννου. 

8ο "Ἡ δὲ πενθερὰ 
Σίμωνος χατέχειτο 

πυρέσσουσα, 

χαὶ εὐθὺς λέγουσιν 

περὶ αὐτῆς. 

αὐτῷ 

8 Κα) προσελθὼν 
ἔγειρεν αὐτὴν 

59 Κα) 

38 ” Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς 
συναγωγῆς 

εἰσῆλθεν εἰς 

σὴν οἰκίαν Σίμωνος. 

Πενθερὰ δὲ τοῦ 

Σίμωνος ἦν συνεχομένη 

πυρετῷ µεγάλῳ, 
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 

περὶ αὐτῆς. 

3 / 
ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς 



Ἀίαττηεν ΥΠ. 

14 Απᾶ πγἨεπ 

/ο515 ἵνα οοπΠθ 

ΙΠ{ο Ῥοἱοτ) Ἰοιςθ, 

Ίο 843 

“19 νν]{ο5 πιοίμοθΥ 

Ἰα1, απ 51ο] οἱ 

Ά {ονογ. 

16 Απά πο 

Ἰν ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙΡ, 198 

Μααηκ ΙΤ. 94. 

ατί ἴλοι 6οπ1ο {ο ἀθδίγου τις 2 

1 πουν έἶιθο γγ]ιο οι ατῖ, 

ενα ἨοΙγ Οπο οἱ ἀοά, 
35 Απά ᾖο5ις τορι]κοά Ἠἶπα, 
βαγΊησ, Ηο]ά {ιν Ῥαεασο, 
απά οοπἹθ οί οἱ Ἠϊπι, 
35 Απ νγ]ιοτι 
ιο απο]οαπ αριτῖό 
Ἰαά ἔονπ Ἠϊπα, 

απά οτῖθς γηίῃ α ]οαά νοῖςο, 
Ἡο οπΊηο οί οῇ Ἠϊπη, 

5 Απ {]ογ γγογο α]] 
απηαζθᾷ, ΙΠΒΟΠΗΙΙΟ]ι 

ἠναί που απαδοποᾶ 
4ΠΙΟΠΦ (Ποπηδε]νος, 5αγΊπο, 
γα ἐπ 19 Ολῖς 
Ἠγγ]ναί πουν ἀοοίτῖπο ἶς {]]ς 
{ον νυν] απί]οτΙγ 
εοπηπηαπά δεί] Ίο 6υοη ἴμο 
υπο]εαη βρΙΙ{5, απιᾶ {λογ 4ο 
ΟΡ6Υ Ἠ]τη, 
35 Απά Ἱπιπιοδια{οἶγ 
5 {πιο δργοαά αργοαᾶ 
Οιτοισ]οιῦ αἲ] ἴλαο τοσίοη 
τουπᾶ αροιύ (αμῇεο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΥΤΠ. 

Ίυκε ΙΥ. 94. 

αγί ἐ]χοιι 6ΟΠ16 {0 ἀθδίγογ ας 
1 πουν ἴἶιθο νο ἴποι αγί, 

Πιο ἨοΙγ Οπο οἱ αοᾶ. 
ὅδ Απά ο οδις γουα]κοά Εϊπη, 
εαγΊπς, Ηο]ά {]πγ Ῥεασς, 
απά «οππο οαί οϐ ἨίΠῃ, 
Απάα ν]οη 
ἴιο ἀθν]] 
Ἰας (γουγη ἨΙτη ΤΠ έ]χο πηῖἆςί, 

Ἡο οαπ1ο οί οἳ πα, 
απά Ἠατί Ἠϊπα πο, 
5 Απά {οί ὠεγε αὶ 
αππαζσας, 

απᾶ 5Ρρα]κο 
απιοπφ {Πεπιδε[υςβ, βαγΊης, 
ἡγ]ιαί α γνοτὰ 15 εῑι]ς ! 

{ον νη(]ι αππί]οτΙίγ δε ρούψες 
Ίο οοπιπιαπάθί] {ο 
ππο]σαη δριΠΐ5δ, απά {Π6Υ 
σοπιο οι {, 

5Ἱ Απᾶ 
νο {απαο οΕ Ἠΐπα νγοπέ οί 
Ιπίο 6Υ6ΥΥ Ρίαςθ 
οξί1ιο οουπίτγ τουπά αὔοιί, 

ΟσυπΕβ ος Ῥετεπ)5 τρ) ΜΟΤΗΓΗ. 

| 

| 

39 Απά Γονή]νν]ι νν]οι 
{Πογ Ὕνογο 60Π1Ο 
οί ο {πο εγπασοστο, 
(1ογ οπίογοὰ 
ΙΠ{Ο ἴ]ιο Ἰοιδο ος ΒΙΠΟΠ 
απά Απάνουν, 

γη] «απιο απά ο οἶνη. 
50 ΙΠ, 

ΒΙπιοπ)ς γη]{ο πιοί]ου 
Ί4γ βἷε]ς οί 
α {ογου; απά 

ΠΟΠ {16γ {6]] Ἠϊπι οἳ ου, 
δι Απά Ἡο σ8π)θ απἀ, 

58 Απα Ίο αγοθ8θ 

οµί ος ἴλο Υπασοσιθ, 
απά οπίοτοᾶ 

ΦΙΠΙΟΠ΄8 Ἠοτιρο. 

πιά 

ΦΙΠΙΟΠ΄5 {68 πιοέΠμον 
πας {α]κοη συν] 

Γτα ργοαῦ {ονου; απά 
Ώιεγ ὈεδοιιρΏέ Ἠΐπι {ου Ίου, 
5δ Απά Ἡο εἰοοά ονθυ Ἀοτ, 
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ΜΑττΗης ΥΠΠΙ. 15. 

3 

ἤ ψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός" | 

χαὶ ἠγέρθη, 
χα) διηκόνει αὐτῷ. 

ΡΑΒΑΙΙΤΕΙ ΡΑΘΡΘΑ(ΑΕΡ 

Μλεκ Ἱ, 9ἱ, 

πρατήσας τῆς χειρός" 

χαὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς 

εὐθέως, 

καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

| 
| 

10κε ΙΥ. 99. 

3 { ” -” 

ἐπετίωησεν τῷ πυεετῷ, 
καὶ ἀφῆχεν αὐτήν' 

παραχεῆμα δὲ ἀναστᾶσα, 
διηκόνει αὐτοῖς. 

Οσπεξβ 1νΝ ΤΗΕ Ποῦβε ος ΡΕΤΕΕ, 

16 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 

. 

σροσήνεγκαν αὐτῷ 

δα, ωονιζοµένους πολλούς' 

καὶ ἐξέδαλεν τὰ πνεύματα 
/{ 

ο η 
χαὶ πάντας τοὺς 

χακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 

ΟπΗΙτ ΕΕΤΙΠΕΒ 

ὃδ Καὶ πρωὶ 
ἀναστὰς 

ἐξῆλθεν καὶ 

5 ᾽Οψίας δὲ γενομένης, 
5 2 ε 6 

ὅτε ἔδυσεν ὁ ἤλιος, 

ἔφερον πρὸς αὐτὺν 
πάντας τοὺς χακῶς Έχοντας 
χαὶ τοὺς δαιµονιζοµένους" 
86 Καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπι- 

” Μι Ν ., 

συνηγµένη πρὸς τὴν 3ύραν. 

δὲ Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς 

χακῶς ἔχοντας 
ποιχίλοις νόσοις, καὶ 

χα) δαιμόνια πολλὰ 
..., 

ἐξέθαλεν, 

η 3 Μιά 

καὶ οὐκ ἤφιεν 
λαλεῦ τὰ δαιμόνια, 
ὅσι ᾖδεισαν αὐτόν. 

ΦΕΟΤΙΟΝ Χ. 

ο ; 
εννυχα λίαν 

ἀπῆλ.θεν 

| 

| 49 Τι | 1 

40 Δύναντος δὲ τοῦ ἡλίου 

πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦν- 

τας νόσοσοις ποιχ{λαις, 

ἤγαγον πρὺς αὐτόν 

τῶν ο» δὲ ἐνὶ ἑκάστῳ αὐ 
Λ .”» 3 Γ 

τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς 

3 / 3 / 

ἐθεράπευσενεν αὐτοὺς. 

31 ᾿Εξήρχετο δὲ καὶ 
δαιμόνια ἀπὸ πολλῶ», 

΄”5 ᾽ ΄ 

Ἀξαυγάζοντα χα) λέγοτα 

ὅτι συ εἰ ὁ υιὺὸς του Όεου, 

Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα 
3 κ 

αντα λαλεβ, 
ε) ”/ . Γ ᾿ 

ὅτι Ίδεισαν σὸν Χριστὺν αὐ- 

σὺν εἶναι. 

ΕΠΟΜ ΟΑΡΕΗΝΑὉΜ. 

ενοµένης δὲ ἡμέρας 

/ 

| ἐξελθὼν ἐπορεύθή 
5 



Ιω, 
υ 

ο ΜΑττπενν ΥΠΠ. 15. 

(οισ]ιοά Ίου Ἰαπά, 

αιιᾶ 

ένο {ονου ]6αῦ Ίου : 

απά εἶο αγοξθ, απά 
πηπϊςίεγοά απίο {,θι, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

Μαακ 1. δ1. 

(οο]ς που ὮΥ ἴἶια Παπά, 
απά Ἠιοὰ Ίου πρ 
απιᾶ ΠπηππσαΙα{ο]γ 

' νο {ονου 1ος Ίο, 
απᾶ 5]ιο 

πηη]είοτος ιιπίο Εἰου1, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

Ίσκηυ ΙΥ. 99, 

απά γερι]κος ιο {ονου; απά 
16 1ος Ίου : 
απά ΠππηθΙα{ο]γ 5ο αγο56, 

Ὅ απά παπϊδίογοᾶ απίο ἔπθιη, 

Οσεκβ 1κ ΤΗΕ ΠοῦΒβε ος ΡΕΊΤΡΕ. 

16 Ἠ με (ια ευετι γγα5 69116, 

Οιθυ ὀγοιιφ]έ ππίο Ἠϊπι 

ΠΗΔΏΥ (]αί 
πνθγς ροβ5οβς5α γη ἀθγ]]ς ; 

απά Πο οαδί οί ἴπο δριτ(5 
νη(] Ες πνοτᾶ, 
απᾶ Ἠοα]οά αἲἱ 
ναί Ὕνογο δἷοῖς, 

οτια 

55 Απά αἱ 6ναη, 
ΝΊση ιο 5απΠ. ἀῑά «οἱ, 

ύιογ Ῥτουσ]έ ππίο Ἠῖπα 
α]] ναί γγογο ἀδοαδεά, 
απά {ποια ἴλαῦ 
Ἰνθγθ Ῥοβεθεεά γη ἆθνῃ]», 
55 Απά αἲ] Όλο οἵίγ γα σα- 
Ώιεγοςί {οσεί]ον αἲ {Ίνα ἆοον. 

δὲ Απά Το Ἠοα]εά ΠΙΚΗΥ 
Ενας νγογο βἶ]ς 
οἳ ἀἴνογς ἀἴδοαβος, 

απά οαδί οιί ΠΙαΠΥ ἀθγι]ς; 

απά εαβοτοά ποί {ο ἀθν]ι]ς 

{ο 5Ρ6α]ς, Ῥεσθ 15ο {]1ογ ΚπονΥ 
Ἠ1Πῃ, 

ΦΗΟΠΟΝ Χ. 

56 Απά Τη ἐἶνο πιονηίηα, 
πδίης πρ α στοαί γνη]]ο 

Γ Ῥείοτο ἆαγ, Ἰιο ννοπί οί, 
απά ἀορατίοά 

[49 Νογ,, 

πΊοι 1ο 5ΗΠ γγας 5οίἶηα, 

αἲ] {νου ἐἶναί Ιιαὰ αΠΥ αἰοῖς 
ση ἀϊνοις ἀἴξομςδος 

Ῥτοισ]νό (Ίλουα Πίο Ενα ; 

απά Ἰο ]α1ά 5 Ἱαπάς οι 

6υ6Υγ οπθ οἱ {οιη, 
απά Ἠθα]αά (Ποπ. 

1 Απά ἁογ]]5 αἶξο οππια 
ού οἱ ΠΙΑΠΥ, οΥΥΙΠΡ οζ, 
απ βαγΊησ, 
Έποι ατί Οµνιεί, ἴ]ο Ῥοπ 
οἑᾳοά. Απά Ἰε, τεραίησ 
{μαπα, εαΠετοά ἴ]ιθια ποῦ {ο 

5ροαῖς: {ον {πεγ Κπον (ναί 
[ιο ννας ΟΗτ]εί. 

ϱΊ ΕΕΤΙΠΕΡ ΕΠΟΜ ΟΑΔΡΕΗΝΑΟΥΗ, 

33 Απά ν]αο 16 γγαβ 44Υ, 

ιο ἀεραγίθᾶ, ιά νγοιι! 



16 ΡΑΠΑΙΙΤΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΕΡ 

ἹΠαττηςνν ΥΠΙΙ. 

2 Καὶ ἰδοὺ 
λεπβὸς 
προσελθὼν 
προσεκύνει αὐτῷ 
λέγων Κύριε, 
ἐὰν 3έλῃς, δύνασαί µε 
χαθαρίσαι. 

8 Κα) 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ (ὁ ᾿Ιησοῦς) 
λέγων 
Θέλω, καθαρίσθητι' 

χαὶ εὐθέως 
Β 
ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἤ λέπρα. 

λα Ἱ. 5, 

3 ” 

εἰς ἔρηµον τόπον 

χακεῖ προσηύχετο. 
56 Καὶ χατεδίωζων αὐτὸν 
Σίμων καὶ οἱ μετ αὐτοῦ, 
δτ Καὺ εὗρον αὐτὸν 
χαὶ λέγουσιν αὐτῷ 
ϱ / -. 

ὅτι πάντες ζητοῦσιν σε. 

58 Καὶ λέγει αὐτοῖς 
2’ .- .” 3 

Αγωµεν άλλαχου εἰς 

τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, 

ἵνα κακεῖ κηξύζω" 

εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 
59 Καὶ ἦν κηρύσσων 
εἰς τὰς συναγωγὰς' αὐτῶν 

εἰς ὅλην τὴν Ταλιλαίαν 

χα) τὰ δαιμόνια ἐκξάλλων. 
| 

δΕΟΤΙΟΝ Χί. 

ΤΗΕ ΤΙΗΡΕΕ ΟΙ ΕΑΝΘΕΡ. 

40 Και ἔρχεται πρὸς αὐτὺν 

λεπρύς, 

παράακαλῶν αὐτὺν 
(καὶ γονυπετῶν αὐτὸν) 
νο ος 
λέγων αὐτῷ ὅτι 
ἐὰν 3έλης δύνασαί µε 

χαθαρίσαι. 

Ῥ Καὶ σπλαγχνιοθεὶς Ἡ 

ἐχτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
ἤψατο (ἀυτοῦ) καὶ λέγει 

αὐτῷ Θέλω, χαθαρίσθητι, 

45 Κα) εὐθὺς 

ἀπῇλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, 
καὶ ἐκαθαρίσθη. 

Ἡ ο 
Ίσκε ΙΥ. 42. 

εἰς ἔρημον τόπον, 

χα) 
εσο/ 3 1 . η 

οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν 
μα. 5” ” 

καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ 
χατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορ- 

/ ” 

εὐεσθαι ἀπ αὐτῶν. 

ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πύλεσιν 

εὐαγγελίσασθαί µε δε} 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 

Καὶ ἦν κηρύσσων 
εἰς τὰς συναγωγὰς 

τῆς Γαλιλαίας. 

ΟπΠΑΡ. Ὑ. 13 Καὶ ἰδοὺ 
3 Ν / ΄ 

ἀνηρ πλήξης λεπρας" 
ὰς τε9 ΔΝ μ ν ᾿ "ω 

χαὶ ἰδὼν τὸν ᾿Τησοῦν, 
πεσὼν ἐπὶ πρύσωπον 

ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, 
3ὴ ΄ δα / ΄ τν 

ἐὰν 3έλης, δύνασαί ε 
χαθαρίσαι. 

πα Γρ] 

Θέλω, χαθαρίσθητι. 
χα εὐθέως 
ε ΄ 3 .”- 3 ᾿ 3 -. 

ή λεπρα ἀπῇῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 



ο ο 
Ματτῆεν ΥΤΙΙ. 

υ 

3 Απά Ῥομο]ά, (ιο οππιθ 
α Ίερογ, απᾶ 

πιογδιάρροά Ἠϊπη, 

εαγ1ησ, Τ,οτὰ, 1 νοιι γ]έ, 
ποια οαηξέ πιακο πιο οἶδαῃ. 

8 Απᾶ οο5ιις 

ραί {οτί Μὲς λαπά, 
απά {οπομεά Ἰάπι, δαγΊης, 
1 η], ο ἴἶιοα οἶεαῃ : 

πιά. ΠπηπιοθΙαίο]γ 
Ι9 ἹερτοβΥ 
γνας εἸσαπκεά, 

: απᾶ οαδύ οπέ ἆθν]]ς, 

Γ 1η. Εποῖτ Αγπασοσ1θβ8 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

{. Φτ 

Μλαακ Ι. ὁδ. 
ιν 

Ππίο α 5οΠίατΥ Ρ]ασο, 
απά {λογο ρταγες. 
36 Απά ΒΊποη, απά {1ου 
Ενα ννογο γη] Ἠϊπα, 
{ο]]ονγαά αίτοι Ἠϊπῃ. | 

9τ Απά γν]εῃ {1π6γ ]λαςὰ {οιπιά 
πα, {Π6γ καϊά απίο Ἠϊπη, 
ΑΙ] πιοη 5οο]ς {ου {19ο, 

| 

58 Απά Ίο δα]ᾶ απίο {ποιη, 
Τοῦ τι 5ο Ιπίο ἴο ποχί 
{οπης, λαί 

Ι πιαγ Ῥτοας]ι 

ἴπογο αἱξο : | 
{ον {Ποαγείοτο οαπηθ Τ {οτί]. | 
3 Απά Ίο Ργεασ]εά 

(μτοισβοιί αἰΙ (46ο, 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

ΤΗΕ ΤΕΡΕΠ ΟΙΕΑΝΒΘΕΡ. 

4 Απά ἴἼογο 681πθ 
α Ίαρογ {ο Ἠίπη, 
Ῥοδεοσ]ίπο ία, απά 
Κποσοβπσ ἀονπ {ο Ἠϊπα, απᾶ 

βαγΊησ τππ{ο Ἠαπα, Π έΊλοια γη], 
Πιοι οπΏδ6 πηα]κο ππο οἼθαῃ. 
1 Απ ὧορις, 
πηογος γη] οοπΙραδΒῖοη, 
ρα {οτί Ἠ]9 Ἰαπά, 
απά {οπσ]ιας Ἠϊπη, ὃς ρα1ᾳ απίο 
Ἠϊπα, Τ η]; ο ἴιοι οἶοαῃ. 
43 Απά 45 8οΟΠ 45 ο Ἰαά 
β8ροΚεῃ, Ιπιπιαάϊα{ε]γ 
ιο Ἱαργοδγ ἀερατίοά {νοπι 

| Ἠϊπα, απά Ίο νγας «Ἰοαπβοά. 

| 
| 

πίο Αα ἀεδεγί ρ]αοο ; 

Φ 

απά {ο Ῥθορίο οιισ]ί Εἶπι, 
απᾶ ϱΛΠΠΘ Ἱπίο Ἠϊπι, απά 
βίαγεᾶ Ἠϊπα, {μαί Ίο εἰλου]ά 
πού ἀερατί ἄοπι {μαπι, 
35 4πᾶ ο «αἰα ιιπίο {Ίχοπα, 

1 πεις! ϱγεαε]ν 
' ο ΚΙπσάοια οῇ (οά 
{ο οἴποτ οἶί]ο5 αἱδο : 

{ου Ππιετοίοτθ απα 1 5οηέ, 

4 Απά Ίο Ρργθασλεά 
ἵη {πο Αγπασοσιιος 
| οί 19ο. 

ΟπΠΑΡ, Υ. 13 Βε]μοὶά 
ἃ ΤΠ Ε1]] οἱ ΊεργοςΥ, 
ΥΠΟ 5οοῖπο «ο5ι15 
{ο]] οἩ. Π8 {ασο, 

απά Ῥοβοισ]ᾗέ Ἠϊπα, 
ϱαγΊπα, 1,οτά, Ἡ οι νη]έ, 
ἴλοια οαηδύ πιακθ Ίηθ οἶθαῃ. 
15 Απ Ἱο 

ραῦ {οτί Πἱς παπά, 
απά {οπο]οά Ἠϊπη, 5αγΊπς, 
1 ψ]ς Ὄο οι οἶεαῃ. 

Απά ΠππιθαΙα{α]γ 
ία εργο οεραγίει] βοιι 
Πῖπα, 

Β 
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Ἱπαττηςνν ΥΠΠΠ. 4. 

4 Καὶ λέγει αὐτῷ 

ὁ ']ησοῦς Ορα μηδεν) εἴπης, 

ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὺν δεῖξον 

τῷ ἱερεῦ καὶ προσένεγκυν 
σὺ δῶρον 
ὃ προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς µαρτύειον αὐτοῖς. 

ΡΑΒΑΊΙΙΤ ΕΙ, ΕΑΔΡΡΑαΕΣ 

Μακ 1. 49. 

46 Και ἐμεριμησάμενος αὐτῷ 
εὐθὺς ἐξέθαλεν αὐτόν, 
4 Καὶ λέγει αὐτῷ 

“"Ορα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, 
ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖζον 

ο ἵτ ας ν σῷ ἱερε καὶ προσένεγκε 
περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
ἅ προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
46 3Ο δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο 

Ἀηεύσσειν πολλὰ καὶ 
διαφηµίζειν τὸν λόγον, 

ὥστε µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι 
φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖ, 

ἀλλὰ έξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις 

ην” 

καὶ ἤρχοντο πρὺς αὐτὸν ιό ξος 
σάντοθεν. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ίσκε Ὁ. 14... 

14 Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν 
2 . ᾿ 3 .- 

αὐτῷ μηδεν) εἰπεῖ, 
3 . 

ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον 
σεαυτὸν 

τῷ Γεξεῦ καὶ προσενεγκε 

περὶ τοῦ χαθαεισμοῦ σου 
χαθὼς προσέταξεν Μωυσῆς 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

; αδδ/ήρχετοδεμᾶλλω ὁ λόγ- 
| 

ος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρ- 
”/ α 6 / 

χοντο οχλα πολ-λο) ακουειν 

χαὶ»εραπεύεσθαι(ὑπ᾽ αὐτοῦ) 
πο τῶν ασθενῶν αὐτῶν: 

16 Αὐτὺς δὲ ἦν 
ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις 
καὶ προσευχόµενος. 

ΤΗΕ ΡΑΛΕΑΙΥΤΙΟ ΒΕΕΡΟΝ Ο58ΕΡ. 

Ματτπειυ ΙΧ. 

[αν πύόλμ. 

Μλαηκ ΤΙ. 

1 Κα) εἰσελθὼν πάλιν 
εἰς Καφαρναούμ 
ὃῥ ἠμερῶν, 
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκον ἐστιν. 
3 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν 
πολλοί, ὥστε µηκέτι χωρεῖῦ 
ὠηδὲ τὰ πρὸς τὴν ύραν, 
καὶ ἐλάλ.ει αὐτοῖς τὸν λόγον, 

Φρθ γ. 6. 

Ίσκε Υ. 

1 Καὶ ἐγένετο 

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

χαὶ αὐτὸς ἦν διδάσχων, 
καὶ ἦσαν καθήµενοι Φαρι- 

σατόι 



Ματτηςνν ΥΤΠΠ. 4. 

4 Απά 1; ο5ιι5 

516] απίο Ἠϊπα, 96ο 
έλοι {α]] πο πιαη : 
Ῥαΐ ρο {ιν παγ, 
8ηθυΥ {Ἠγεε]έ {ο {ο ρτῖεςέ, 
απά οΠον 
Όιο σι ειαί ΝΤοβος 
οοπηππαπάθὰ {ο α {ος ΙΟΠΥ 
απ{ο {Πθπι. 

| 

| Ῥεσατ {ο ραβΗδ]ι 16 πααςσἩ, 

| ΑΠΑΥ ; | 

3 Απά φαϊθι ππίο Ἠϊπι, ῶοο 

ΙΝ ΤΗΝ αοΡδΡΕΙ.Σ. 

Μλαηκ ΙΤ. 49. 

55 Απά Ίο εἰταϊ]γ οπανσοὰ 
Ἠϊπα, απ {οτί]γνηί] 5οη{ Ἠ]πα | 

Έποι αγ ποίλῖπσ {ο 4ΠΥ 
πιαὴ: Ῥαό σο {1γ νγαγ, 
δἶιθυν {1γ5ε]{ {ο ιο Ρτῖοςέ, 
απά οβ ευ {ον ]γ οἸοαπείπο 
ἄιοβο (π]πσς νΥΙο Ῥ{ορος 
οοπιπησηάθς, {ΟΥ α (65{ΙΠΙΟΠΥ 
ππ{ο {λθῃ. 
35 Ῥμἡ ιο πτοηί οα{, απἀ 

απᾶ {ο Ῥασο αρτοαά {ο 

Ππια{{6Υ, 

ΙΠΡΟΠΙΠΟὮ ἐλαί ο οδας νγοι]ά 
πο ΠΙοτθ ορεπ]γ επίαυ 1πίο | 
ιο οἱύγ, Ὀαί γνας γηέ]λλοιίέ 
ἵπ ἀθεοτύ ρ]αςθς : 

απά (Ίου οαπια {ο πα β.οπι 
᾿ ΘΝΕΥΥ απατίθυ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙ. 

Ίσκε Υ. 14. 

14 Απά Ἠο οαγσοί Ἠϊπι {ο 

{6]] πο ΠΙαΗ : 
Ῥαΐέ 5ο, απά 
β]ιουν {1γ5ο]{ {ο ἴἶιο Ῥτῖεςί, 
απᾶά οῇογ {ο {11γ οοαπείπο, 
ἁοσοοτάϊπο α5 οβο5 
οοπηπιαπάεἆ, {ΟΥ α (ΘΕΕΙΠΙΟΠΥ 
ππ{ο {Ποπῃ, 

' 15 Ῥιή κο πο] {λο πιοτο 

πγοηῦ έλογο α Γππιο αρτοαᾶ 
οΕ Ἰάπι: απά ρτοαῦ πα]έ]- 
ἰπᾷςθςδ ϱαππο {οσοίμαον ἴο 
Ίθαχ, απά {ο Ῥο Ἰοα]εά ὮΥ 
Ἠϊπα ο{ ἐοῖν ΙΠπΗΥΠΙΙΘΡ. 
15 Απά Το 

πιάνουν Ἠϊπιδο]/' 
ΙΠ{Ο ἔ]λο 1οἱΙ4εΥη655, 
απά Ῥταγοας. 

ΤΗΕ ῬΑδπΑΙιντιο ΏΕΒΒΟΝ ούΒΕΡ. 

ΜΑΛΤΗΕΝ ΤΝ. 

ὰ Απά οαπιο 
Ιπίο Ἠϊ5 οὗ Ο10Υ. 

Μαεκ ΤΙ. 

1 Απά ασαϊπ Ἠο οπίογοά 
Ἰπίο Οαρογπαπι 
α1ἴθΥ 8ΟΠΙ6 4αγ5; 
απά 16 ἵνας ποῖεοᾶ {λαί 
Ἰς πγαδ Ιπ {πο Ἠοιιρο. 
Ἡ Απά αἰταΙρ]ίγγαγ ΠΙΠΥ 
ποτο ρθίπετεά {οσοίμου, 
ΙΠΒΟΙΙΠΙΟΗ {ναί {λογο γα πο 
ΤΟΟΠΑ {ο τοσσῖνο {Ίθπα, πο, 
ποῦ 80 ΙΠΠΟΣ α5 αΡοπί ἴἶιο 
ἀοου τ απιά Ίο ργθασῃος {ιο 
πγογά απίο {ᾖεπη, 

Βοο ν. ϐ. 

Ίσκη Υ. 

17 Απᾶ 16 οΛπιο {ο ρᾶ58 

οἩ α εθτίαϊη ἆαγ, 

5 Ίο γνας (οασλ]πα, 
Ειαί (πθυο νογο Ῥμανίβοθς 



20 ῬΑΒΑΙΙΕΙ, ΡΑΡΘΡΘΑ(ΕΡ 

Ματτπεν ΙΝ. 92. 

Αα. 3 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ 
παραλυτικὺν ἐπὶ κλίνης 
βεολημένον. 

4 Ὅ9 

καὶ Ἰδὼν ὁ Ἰ]ησοὺς 

ὃν πίστιν αὐτῶν εἶπεν 

σῷ 
Π 

ε ς ΄ 

αἱ ἁμαρτίω. 

τὴν 
ϱ παραλυτικῷ 

Θάρσει, τέχνον' ἀφέωνταί σου 

5 Κα) ἰδοὺ τινὲς τῶν 

γραμµατέων 

εἶπον 
ἐν ἑαυτοῖς 

Οὗτος 
βλασφημεῖ. 

4 Κα) Ἰδὼν 

ὁ ᾿Τησοῦς 

ἐνθυωήσεις αὐτῶν 

τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ 

α1ξ ̓ χαρδίας ὑμῶν : 

Μαηκ ΤΙ. ὁ. 

ὃ Κα) ἔρχοται πρὸς αὐτὸν 

παραλυτικὸν Φέροντες 

αὐρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 

4 Καὶ μὴ δυνάωενοι 
προσεγγίσαι αὐτῷ 
διὰ τὸν ὄχλον, 

ἀπεστέ ́ἔγασαν σὴν στήγην 
ὅπου ἦν, χαὶ ἐξορύξαντες 
χαλῶσιν τὸν χράδαατον ὅπου 
ὁ παραλυτιχὸς χατέχειτο. 

ὅ Κα) ἰδὼν ὁ ̓ ]ησοῦς 
τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει 

τῳ παραλυτικῷ 

Τέχνον, ἀφέωνταί σου 
αἱ ἁμαρτίωι. 
6” Ἴ]σαν δέ τινες τῶν 

γβαµµατέεων ἐκεῖ καθήμενοι 
χα) 

διαλογιζόμενοι 
ἐν ταῖς καρδίας αὐτῶν 

Ἰ Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; 

βλασφημεῖ: τίς δύναται 
ἀφιέναι ἁμαρτίας 
εἶ μὴ εἷς ὁ Θεός : 
δ Καὺ εὐθὺς ἐπιγνοὺς 

ὁ ̓ Τησοῦς τῷ πγεύµατι αὐτοῦ 

ὅτι οὕτως αὐτοὶ) 

διαλογίζοται ἐν ἑαυτοῖς, 

λέγει αὐτοῖς 

Τί ταῦτα διαλ.ογίζεσθε 
ἐν ταῖς χαρδίας ὑμῶν : 

Ίσκε Υ. 17. 

καὶ µνοµοδιδάσκαλοι, οἳ 
ἦσαν ἐληλυθύτες ἐκ πάσης 
χώµης τῆς Γαλιλαίας καὶ 

Ἰουδαίας χα) “Ἱερουσαλήμ: 
καὶ δύναµις χυρίου ἦν εἰς 
σὺ Ἴᾷσθαι αὐτοὺς. 

15 κά) Ιδοὺ ἄνδρες φέροντες 

ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον 
ὃς ἦν παραλελυµενος, 
χα) ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγ- 
χεζ καὶ «εζαι ἐνώπιον αὐ- 
σοῦ. 

19 Καὶ) μὴ εὑρόντες ποίας 
εἰσενέγκωσιν αὐτὸν 
διὰ τὸν ὄχλον, 
ἀναξάντες ἐπὶ σὺ δὤμα 

διὰ τῶν κεράµων καθῆκαν 
αὐτὺν σὺν τῷ πλιιδίῳ εἷς 
σὸ μέσον ἔωπροσθεν τοῦ 
᾿Τησοῦ. 
50 Κα) Ἰδὼν 
τὴν πίσσιν αὐτῶν εἶπεν 

”Ανθρωπε, ἀφέωνταί σου 
αἱ ἁμαρτίαι σου. 

Φ6ο ν. 1. 

3 Καὶ ἤρξαντο 

διαλογίζεσθαι 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαει- 
σαζ λέγουτες 

Τ{ ἐστιν οὗτος ὃς λαλε " 
βλασφημίας: σίς δύναται 

ἁμαρτίας ἀφεβαι 
εἰ μὴ μόνος ὃ Θεός : 
33 ᾿Επιγνοὺς δὲ 

ὁ ̓ ]ησοῦς 

τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 

ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Τή διαλ.ογ/ζεσθε 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν : 



1νΝ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ.Α. 

Ματτπεν ΙΧ. 2. 

Σ Απάὰ Ὀο]ιο]ά {]ιογ 
Ῥχγοισ]ί {ο Επι α πια 
εἷο]ς οί {1ο Ραἱ5Υ, 
Ἰγίηςσ οἩ α Ὀος. 

Απαᾶιοξι φεείπᾳ ἐποῖν ϱΗ11, 
καΐά απίο {1ο εἶο]ς οἳ {1ο 
Ρ815Υ, 8οΗ, Ὀ6οΓ σοοᾷ 66ου; 
Ώνγ οἵης ο {ογσῖνεη {1εο, 
3 Απά Ῥομο]ά, 
ορτίαῖη ος έλα βογ]ῦθς 
βεά 
νη(Ιῃ {Παπιδε]νας, 
Τ]15 πια 
Ῥ]αδρ]ιεπιδί]ι, 

4 Απά ᾖοφιβ 
Κπονίπσ 
Ενεῖς ΟιοασΗί», 

καΐάα, 

ἨἸεγείοτα ἐμίπ]ς γο ον]] 
ἵπ γουγ Ἠραγίς Ὁ 

Μαεκ Π. ὃ. 

5 Απά {Ίου οοπ1θ τιπ{ίο Ἠίηι 
Ῥτϊησίης οπθ 
βἷο]ς ο ἴ]θ Ῥα15γ, 
ΝἨΙΟἩ γγαδ Ῥογπθ οί {οι}. 

4 Απᾶ ν]εη {αγ εου]ά πού 

6οπ1θ π]σ] απ{ο Ἠϊπι 
{ου {1ο τας», 
{Π6γ απεονοτοά 
ἴιο τους γγηθγθ Ίο Ἱναδ; απᾶ 
νἨθπ {116Υ λας Ῥτο]κοη 6 τπρ, 
{πογ εί ἄοππ ἴ]ια Ῥοὰά 
πηογθῖπ {πο αἰο]κς οἱ ἴ]ο 
Ρ415Υ Ι4Υ. 

δΊγ]λοπι 68α5 βαν ἐ]ιοῖτ {Η{1, 
Ἰς 5αἷᾷ απίο {19 βἰε]ς οϐ έλα 
Ρα15Υ, Βοη, 

' Ώνγ. ης Ῥο Γοχσίναη {1οο. 
δ Ῥιή {ἶπεγο Ίαογο 
ορτίαϊπ οῇ {πο βοτίρθς 
απο {λοτο, απά τοαβοπίησ 
1π αῖν Ἠοδατίς : 
Τ ὙΝΙγ ἀοῑῖι ἐς πια (ας 
εροα]ς Ρ]αβρ]ιοιη]θς 
Ίο σα {οΥρ1γθ ΒΙΠ5 
Ῥαΐέ ἀοά οπ]γ ὁ 
5 Απά ἹππιοδιαίεΙγ Ὑγλθη 
16β15 Ρογοεῖνας 1π 5 αρ] 
Ενας «Ἴνεγ 5ο τουβοποἆ 
πλ] {Παπιβο]νος. 
Ἡα ϱαἷά απί{ο {ποπα, 

ἵπ γος Ἠθαγίς 2 

21 

Ίσκε Υ. 17. 

απᾶά ἀοοίοτς οἳ ἐπ Ίασν »ἲί- 
ἄπσ Ὦ}, νο] γγογο 6ΟΠ16 
οπί ο ονοτΥγ {ουνπ οἱ (αἱ]- 
Ίο6, απᾶ ο πάσα, απά ο οτι- 

Γ κα]οπα: απᾶ ο Ῥοψον οῇ 
ιο Τ,ονά γα Ῥνοδοπύ {ο 
θα]. ]οπα. 
15 Απά Ῥε]μο]ά πιο 
ῬτοισΗίἴπα Όδς απιαη γγ]οἩ 
γναδ ἴακοτ γη α. Ρα]δΥ. 

Απά {16γ 5οισ]έ πἹθαης {ο 
Ῥπίπο Ἠίπη 1π απά {ο αγ Ἠἶπι 
Ῥοίοτο {]οπῃ. 
15 Απάᾶ γ]λθι {16Υγ οου]ά ποῦ 
Ππά Ὦγ νγ]αί γγαγ ἴἨογ 
πηϊσ]έ Ῥγίπς Ἠϊπη 1Π 
Ῥεσαιςο οἱ έλα πια] άθ, 
{1ογ γγοπί προπ 
ινα Ἰοιςο {ορ, απά 

1αῦ Ἠϊπα ἄοτνη 

(τουσ πο απο, γη Ἠ18 
οοιοἩ, ΙΠ{ο {λα πι]άςί 
Ῥοίοτθ «αρ. 
30 Απᾶ πεη Ίνα 5αὖν {είν 
{α1ΐ]ι, Ίο φαϊά απίο Ἠϊπα, 

Μαη, 

Ώ1γ ἶηδ αγο {οχρῖνεη {πεθ. 
5. Απά νο 
Φογ]ρ6ς απ {ιο Ῥματίβοθβ 
Ῥθραπ {ο ΤΘΗΡΟΠ, Β4γΊΠ5, 

Ἠμο 15 (15 ν]ο]ι 
δροακαίλ Ῥ]αδρ]ιοπι]θς 2 
Ίο σα {οχρ]νο 8ΙΠ8 
Ῥαΐ ἄοά αἶοπο 2 
33 Ῥαἱ γν]λοη οδς 
Ῥογοσϊναᾶ 
Εναῖν Ολοισ]ιίς, 

Ἰο, αΠΑΝΟΤΙΠσ, δαϊά απίο 

Γ τλοπα, 

ἨΊΙγτθαδοη γθ {]ιορε (πρ 
{1 γοΥ Ἰθιγίς Ὁ 

Ἠμ/]ιαί Τ6ΒΡΟἨ γα 
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ΜΑΊΤΗΕΝΥ ΙΧ. δ. 

δ Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, 
εἶπεν 
᾿Αϕέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, 
ἢ εἰπεῦ ᾿ Έγειρε 

χα) περιπάτει ; 
6 “Ίνα δὲ εἰδῆσε ὅσι 
ἐξουσίαν Έχει 
ὁ υἱὸς τοῦ ανθρώπου 

ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας, τότε λέγει 
τῷ παραλυτικ 

᾿Εγερθεὶς ἆρόν 
λ ΄ ὴ 

σου σην χλίνην χαὴ 

ὕπαγε εἰς τὸν εἶκόν σου, 
Τ 4 5 ῃ 
Καὶ ἐγερθεὶς 

ἀπῆλθεν 

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

5 "Ἱδόντες δὲ οἱ ὄχλοι 
ἐφοξήθησαν 
καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν 
σὸν δόντα ἐξουσίαν 
σοιαύτην τοῖς ἀνθρώπωις. 

ὃ Καὶ παράγων ἐκεῖθεν 
ὁ ]ησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον 

χαθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
Ματθαῖον λεγόμενον, 

ῬΑΕΑΤΙ ΕΙ, ΡΑΘΡΑ(«ΡΡ 

Μακ ΤΠ. 9. 

ὃ Τ{ ἐστιν εὐχοπώτερον, 
εἶπεῦ τῷ παραλυτικῷ 

᾿Αϕέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, 
ἢ εἰπεῦ ᾿ Εγείρου 

ἆρον τὸν χράξδατόν σου 

καὶ περιπάτει ; 
10 "Ίνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
ἐξουσίαν Έχει 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἀφίέναι ἐπὶ τῆς γῆς 
ἁμαρτίας, λέγει 
τῷ σοκ λυικώ - 
Φ Σοἱ λέγω, Έγειρε ἄρον 
σὸν πράξαττύν σου καὶ 
ὕπαγε εἷς τὸν οἶκόν σου. 
13 Καὶ ἐγέρθη καὶ εὐθὺς 

ἄρας τὸν χράοαττον 
ἐξῆλθεν ἐναντίονυ πάντων, 

ὥστε 

ἐξίστασθαι πάντας 
χαὶ δοξάσαν τὸν Θεὸν 

λέγοντας ὅτι 
“ .) ΄ ” 

οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΙΙ. 

Της ΟΑΙΙ, ΟΕ ΜΑΤΤΗΠΥΥ. 

19 Κα) ἐζῆλθεν πάλιν 
παρὰ τὴν »άλασσαν' καὶ πᾶς 
ὁ ὀχλος ἤβχετο πρὸς αὐτὸν, 

καὶ ἐδίδασχεν αὐτούς. 
14 Καὶ παράγων 
εἶδεν 

Δευὺν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 
χαθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 

Ίσκε Υ. 29. 

35 Τή ἐστι εὐχοπώτερον, 
εἰπεῖν 
Αφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 

μυ 3 » 5 

σου, Ἠ ειπεν Έγειρε 

χαὶ περιπάτει : 
34 “Ίνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 

ὁ υ)ὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἐξουσίαν ἔχει 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 

ἁμαρτίας, εἶπέν 
σῷ παραλελυμένῳ 

ἤ ; 2/ 2 . 
Σο) λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας 

σὺ χλινίδιόν σου 
πορεύου εἰς τὺν εἶκόν σου. 
36 Κα) παραχεῆμα ἀναστὰς 
ἐνώπιον αὐτῶν, 
ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέχκειτο, 
3 αν : 

ἀπῆλθεν 

εἷς τὸν οἶχον αὐτοῦ 
δοξάζων τὸν Θεόν. 
36 Κα) 
”/ 2/ “ 

ἔχστασις ἔλαδεν ἅπαντας 

χα) ἐδόζαζον τὸν Θεύν, 

χα) ἐκπλήθησαν φόβου 
λέγοντες ὅτι 

εἴδομεν παράδοξα σήμερον. 

3Ἱ Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν 

χαὴ 
ἐθεάσατο τελώνην 

ὀνόματι Λευνν 
ολ αν ον , 

χαθήμειον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 



ΜΠΑπτηεν ΙΧ. δ. 

5 Έου ν]αίλογ ἵ5 οπβίθΥ {ο 

5αΥ 
ΤΙ αἶπς Ὦο {ογσῖνοι λθο, 
οἳ {ο 84Υ, Αγίδε 

απ γνγα]]ς 5 
5 Ῥιἡ λαί γο πιαγ ΚΟΥΝ 
Ὠναί ιο οπ ΟΓ πι 
ἸαίἩ Ῥουνον οἩ. θαγί]ι 
{ο {οτσῖνο 5ΙΠ8; 
Ίνα. βα1]ι Ίο {ο ιο βἱοῖς 
ος έ]ιο Ρα15Υ, 
Ατίδο, 

ίαῑκο παρ {Ἠ1γ ὀεᾶ, απᾶ 
5ο Ἰπίο ἐπΙπο Ἠοιςο. 
{ Απά 
Ἡς αποβθ 

απά ἀορατίοςὰ {ο 15 Ἰοιιςο. 

3 Ῥυαἱ νου ἐἶνο πιπ]Ηέαᾶσς 

βαν 1έ, {ου ππαγγε]]οὰ 
απά σ]οπβαί (οά. 

ΤΗ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.5. 

Μλακ Π. 9. | 

ΣΥ οί]νου 15 1{ οα5ἵθΥ {ο 54Υ 
{ο ἴ]ο δἷο]ς οἱ {μο Ρα15Υ, 
ΤΙιγ εἴης ο {ογσίνοη έἨθο, 
ος {ο 5αγ, Ατίςο, 
απά {α]κο πρ. (ιν ος, 
απά γγα]]ς 9 
19 Ῥιέ (ναί γο πηαΥ ΙςΠΟΥΝ 
ἠναί πο Θοπ. οἱ πια 
Ἰαίᾗ Ῥοψος οἳ. οατίἩ 
(ο {ουρῖνο Β1Π8, 
Ἀο εαἴθ] {ο {]ιο εἶο]ς 
ο6 {μα ρα]ςγ, 
1 Τ βαγ πίο {πθο, Απίςσο, 
απά {α]κο τρ {1γ θεά, απά 
5ο {1} γναγ Ιπ{ο {μπα Ἰουςο, 
13 Απά Ππιπιθᾶιαξο]γ 
Ἡθ 1056. 

ἴοο]ς πρ {ο Ῥεά, 
απά γνοπῦ {ογί] 
Ῥοΐογο ἔλοπι αἲ]: 
ΙΠΦΟΠΙΙΙΟἨ {ναί 
νου γγοτο αἰ] απηαζας, 
απά ο]οπῇβοά (οσα, 

φαγΊης, ο πουογ αι Ιί 
οἩ ἐ]]ς (1ΡΙΙΟΗ., 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΤΠ. 

Τη ΟΑΙΙ, οἱ ΜΑΤΤΗΕΝΥ. 

15 Απάᾶ Ίο νγοηί Γοτί] ασαῖη 
Γ ὮΥ νο 5οα-ΜΙάς6: απά αἲ] ἴ]να 

ὅ Απά α5 ορ ραδεεά Γογή1 
ἔνοπι {Ίλοπσο Ίο β.νγ 
Ά ΤΙΔΠ παπιοά Μαλλον 
εἰθήπρ αἲ ιο τοσεῖρί οἱ 
οἩδίοπα 

ποπ]Ηαάο τοδοτίοά ταπίο 
ήτα, απά Ίο (αασ]ί {μδπῃ, 
1 Απά α5 Ἠο ραςροᾷ ὮΥ 
ο 8Υ 

᾿ 1μονῖ, ειο κοη οἱ ΑΊρμοιι», 
' Αἰθήπσ αἲ ἴ]ο τοσεῖρέ οἳ 
οπβίοΠ”, 

2ὺ 

Ίσκε Υ. 29. 

35 Ἠγ]ιοί]μευ 15 Θᾳ5ἱ6Υ {0 54Υ, 

ΤΙΥ εἴπς Ὄο {ογσίνοπ {ῃοο, 
ος {ο βαὖ, Ἠή5ο αρ 

απά γγα]]ς ἕ 
δα Ῥπής ναί Υο ππαγ ςΠΟΥΥ 
Οναί νο Ῥοπ. οἳ ΠΙΑΠ 
Ἠαζ] Ῥουγου προπ. θαγΗὰ 
{ο {οτοῖνο ΒΊΠ5, 
Ίο 5αϊά απίο {ιο θἶσλ; 
ος έιο ῬαἱβΥ, 
1 αγ ππίο {ιοο, Ατίδο, 
απά {αὖε πρ ἴἈΥ οοαοὮ, απἀ 
σο ππί{ο {μῖπο Ἠοιιδο. 
35 Απά Ιππιθβ]α{ε]γ 
Ίιο τοβθ πρ Ῥοίογο {λθπῃ, πιά 
{οο] π1ρ λαέ νγ]λογδοπ Ἠο 1Υ; 
απά ἀαρατίοᾶ {ο 15 οπΏ 
Ἰομςοθ, ο]οτίίγίης ἄοά. 
ο Ααᾶ 
ἴισι ωεγο αἲῑ απιαφε, 
απά ου σ]οτ]βοά αοά, 
απά Ίνογο β]]οά νη(]ι {δαν, 

Γ βαγίησ, Ίο Ἠανο 58ΕΠ 
Γ βίαπσο {ηίπσς {ο-άαγ. 

5 Απά αβίον {λορε (πο 

Ἠο πγοπί {οτί]ι 

απᾶ 8αὖν 

α Ῥαρ]ίσσπ παπιοά Τ,ονί 
είήπρ αἲ {πο γοσθῖρί ος 

 οαβίοπι: 



24 ῬΑΠΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΑΑΓΕΡ 

Ματτημν ΙΧ. 9. 

, 9 
καὶ λέγει αὐτῷ 

᾿Ακολούθει μοι. 

χα) ἀναστὰς ἠκολούθησεν 
αυτῷ. 

10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 
ἀνακειμένου 
3 ” 3 ΄ 

ἐν τῇ ὠχκίᾳ, 
3 κ ” 

χαὶ ἰδοὺ πολλ.ο) τελῶναι 

χαὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 

συνανέκεμτο τῷ Ἰησοῦ 
καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 

κο 
Ἰδύντες οἱ Φαρισαῖοι 

ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
Διὰ τί μετὰ τῶν 
σελωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν 
ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν : 
13 'Ο δὲ ἀκούσας 
εἶπεν 
Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
Ἰσχύοντες Ἰατροῦ 

ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχωτες. 
19 ΤΠορευθένσες δὲ μάθετε 
σί ἐστιν Έλεος 3έλω χαὴ 
οὐ 3υσίαν. 
οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 
δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς. 
(εἰς µετάνοιαν.) 

ΜλΑεκ ΤΠ. 14. 

καὶ λέγει αὐτῷ 
᾿Ακολούθει οι. 

χα) ἀναστὰς ἠκολούθησεν 

αὐτῷ. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

ΜΑΤΤΗΕΝ 5 ΈΕΕΑΡΤ, 

15 Καὺ γίνεται ἐν τῷ 

χατακεῖσθαι αὐτὸν 

ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ 
κ π πάν 7 

χα! πολλο) τελῶναι 

χαὶ ἁμαρτωλοὴ 

, ρω 8 νά 
συνανεχειντο τῷ Ίησου 

«καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
ἦσαν γὰρ πολλο) καὶ ἠχολ- 

ούθησαν αὐτῷ. 
16 Κα) ὁ γραμματεῖς καὶ 
οἱ Φαρισαῖόι, ἠδύντες 

αὐτὸν ἐσθίογτα μετὰ τῶν 
ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, 
2 ν » 3 . 

ελεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

"Οσι μετὰ τῶν 
ἁμαρτωλῶν καὶ τῶντελωνῶν 
ἐσθίει καὶ πίνει ; 
1Τ Κα) ἀκούσας ὁ ̓ ]ησοῦς 
λέγει αὐτοῖς 

5 , 2/ ε 

Ου χρείαν ἔχουσιν οἱ 

ἰσχύοντες Ἰατροῦ 
3 3 ε ” 2’ 

αλλ’ οἳ κακώς εχοντες' 

οὐκ ἦλθον καλέσαι 

διχαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
(εἰς μετάνοια.) 
18 Καὶ ἦσαν οἱ µαθηταὶ) 
Ἰωάννου 

Ίσκε , 27. 

χαὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ακολούθει µοι. 
35 Κα) καταλιπὼν ἅπαντα 
ἀναστὰς ἠκολούθει 
αὐτῷ. 

3 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν 
[ μεγάλην Λευὶς αὐτῷ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" 

χοιὶ ἦν Όχλος τελωνῶν πολὺς 
Ἡ 

χα! ἄλλων 

οἳ ησαν μετ αὐτῶν 
χαταχείµενοι. 

50 Καὶ ἐγόγγυδον 
οἱ Φαρισαῖόι καὶ 

οἱ γραμματεῖς αὐτῶν 

πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
λέγοντες Διὰ τί μετὰ τῶν 

ο. ὃς 
σελωνῶν (κα) ἁμαρτωλῶν) 
ἐσθίετε χα) πίνετε: 
8 Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ ᾿Τησοῦς 

εἶπεν πρὸς αὐτούς 
3 ΄ 2/ ε 

Ου χρείαν εχουσιν οἱ 

ὑγιαίνοντες Ἰατροῦ 
3 ε ”” ”/ 

ἄλλα οἱ χακῶς εχοντες" 

83 Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 
διχαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
εἰς µετάνοιαν. 



ΜΠαΑττηςς ΤΝ. 9. 

απά Ίο φαϊ(] απίο Ἠϊπι, 
Ἐο]]ουν πῃθ, 

Απ ο 
8ΤΟ56 απᾶ {ο]]οποά πι. 

19 Απά 16 «8Π18 {ο ρ888 
35 Ίοδ5 δαΐ αἲ πηθαί 
1π {ο Ἠουςο, 
Ῥε]ο]ά, ππαΥ 
Ῥαρβσαης απά ΒΙΠΠΟΙς 
οα1ης απᾶ 5αΐ ἆονπ 
η Ἠἶπα απά Ἠ]5 ἀδοῖρ]α». 

11 Απ γγ]οη 

ιο Ῥματίιςους 

5ανν Π{, 

Ώνογ Μαά απίο Ἠὰ5 ἀῑδοῖρ]ες, 
υγ εαίαί]ι γοιχ Μαςίου 
γη] Ῥαρ]]σπηΒ 
Απά ΒΙΠΠΟΙς Ὁ 
13 Ῥιι{ νν]ιεῃ ε ο5ιις θαγά (ἶναῦ 
Ἰο εαἷά ππίο ἴ]ιθτη, 
Τ]εγ (ναί Ῥο γ]οἰα 
πθος πού α ΡΗγΣΙῖαη, 

Ῥηαίς (νου ναί απο ἷοῖς, 
15 Ἑιί σο Υο απ Ίθαγπι 
ναί (ναί παθαπδί]ι, 
1 νη]] Ἰανο Ἰπθτογ, απὰ 
ποί βαογίπσα; {ο 
1 απι ποί 60πΠΘ {ο οπ]] 
Όνο πσλίσοις, Ῥιαί 
ΒΙΠΠΘΥ5 {ο τορεπίαποο, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

Μαακ ΤΠ. 14. 

απά 5αϊά απίο Ἠϊπι, 
Έο]]ουυ 119. 
Απα Ἰο 

410596 απά {ο]ἱ]ουγεά ἨΙπι, 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

ΜΑΤΤΗΕΝΥΥ 5 ΕΕΑΣΤ, 

15 Απά 16 οπιθ {ο ρα58 
Ὠναί α5 ο οδις καὐ αὖ πιοαί 
1π Ἠ]5 Ἠοιςο, 
ΠΙΔΏΥ 
ραρ]ίσαης αιά. βἵππους 
βαΐ αἶδο {οσοαίμον 
ση(]ι ο. οδ5 απά Π]ς 4ϊβαῖρ]ος, 
{ου (λογο Ἠγογο ΠΙΑΠΥ, απά 
0ιογ {οΠουγεᾶ Ἠῖπα. 
16 Απά νο 
Πιο Ῥογίρος απά Ἐματ]ςθος 
βαν Ἠ]πα οαί 
νι ραρ]Ισαης απά ΒΙΠΠΘΥ5, 

(νου εα1ά τιπ{ο Ἠῖς ἀΙδοῖρΙο», 
Ἠονν 15 16 ἐλαῦ Ίο οα{αίἩ 
απά ἀνιπ]καί]ι γη ραρῃσαης 
απά ΒΙΠΠΟΥς ὃ 
11 Ύγ]μοι οδιι5 Ἠοατά ΙΕ, 
Ίο βαϊ(] απίο {]αῃ, 
Που ναί αγο γν]ο]ο 
Ἰανο πο ποσο οἱ ἐπο Ρ]ιγε]- 
ααη, 

Ῥιαΐ Ονεγ (λαί απο αἷοις, 

1 ομπαθ ποί {ο οα]] 

νο τισµίοοις, Ῥαῦ 
Γ ΒΙΠΠΟΥΡ {ο γοροπίαποο. 

18 Απ ἴἶνο ἀῑβοῖρ]ος ο8 «] οἶιη 

απά Το φαἰά αππίο Εϊπα, 
Γ ΕοΠου π1ο. 
35 Απάᾶ Το ]αβς αἱ], 
«1086 πρ, απ {ο]]ογγοᾶ Ἠάπι, 

| 

3 Απὰ Τιονί πιαᾶς Ἠϊπι α 

στοαί {δαςί 

ῃ Ἠϊ5 ΟΥΏ Ἰοιιδο, απά 

Όιενο γγας α ργοαί ΟΟΠΙΡΑΠΥ 
ος ραβΙσαπς απᾶ οἳ οέ]ου5 
(παί δα0 ἆοσνη 
νη(Ἡ (Ἴθιη, 

50 Ῥιή 

ἐλιοῖχ ΦΟΥΊΡ68 απά ἘΠαχί5668 

πιατπιαγος ασαϊηδύ 118 
ἀἴδαῖρ]ο, δαγΊης, 

ἩΝΊΥ ἆο γα εαῦ 
απιά ἁτῖπ]ς γη ρα ρΙσαπΒ 
απά ΙΠΠΟΥΣ Ὁ 
51 Απά ζοεις, 
ἀΠδΙΥοτΙπς, 5.1 Πίο (λοπα, 
1ου (λαί αγο ωλοίε 
ποθὰ ποί α ΡΙιγδίοίαη, 

Ῥιΐ {116Υ ἐλαῦ απα εἰσ]ς. 

55 Ι οαπιο ποί {ο οα]] 

νο πἱρ]λίθου», Ρὐ 
Γ ΒΙΠΠΘΥΡ {ο τερεµίαηςσθ, 



26 ῬΑΕΑΙ1 ΕΙ, ΡΑΘΡΛΑΕΡ 

ΜΑΤτΗκν ΤΝ. 14. 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ 
οἱ µαθητα) Ἰωάννου 
λέγοντες Διὰ τί 

μεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαζοι 

νηστεύομεν πολλά, 

οἱ δὲ µαθητα) σοῦ 
3 / 

οὗ νηστεύουσιν: 
16 Ἱζα) εἶπεν αὐτοῖς 

ὁ ']ησοῦς Μἡ δύνανται 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 

πενθεῖ ἐφ) ὅσον 

μετ) αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος : 

᾿Ελεύσονται δὲ ἡμέραι 
ὅταν ἀπαρθη ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυωφίος, 
χαὶ τότε νηστεύσουσι. 

Μλαηκ ΤΙ. 18. 

χαὶ οἱ Φαρισαῖοι 

νηστεύοντες, 
καὶ ἔρχοσαι 

χαὶ λέγουσιω αὐτῷ Διὰ τί 

οἱ µαθητα) Ἰωάννου καὶ 
οἱ µαθητα) τῶν Φαρισαίων 

νηστεύουσιν, 

οἱ δὲ σοὶ μαθητα) 
οὗ νηστεύουσι ; 
19 Κα) εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ ̓ ]ησοῦς Μὴ δύνανται 
οἱ υἱο) τοῦ νυμφῶνος 
3 ος ἐν ᾧ 
ὁ νυμφίος μετ) αὐτῶν ἐστὸν 
νηστεύειν; ὅσον χρόνον 
ἔχουσιν τὸν νυμφίον µετ' 
αὐτῶν, οὗ δύνανται νηστεύειν" 
30 ᾿Ελεύσοσαι δὲ ἡμέραι 
ὕταν ἀπαρθῃ ἀπ᾿ αὐτῶν, 
ὁ νυμφίος, 
χαὶ τότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

ΊΠκε Υ. 9ὺ. 

55 Ο) δὲ εἶπαν πρὺς αὐτόν 
Ο; μµαθητα) ᾿Ἰωάννου 

νηστεύουσιν 
πυχνὰ χα) δεήσεις ποιοῦντο, 
ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρι- 

σαίων, οἱ δὲ σοὶ 

ἐσθίουσιν χα) πίνουσιν. 

δα 'Ο δὲ εἶπεν πρὺς αὐτούς 
Μἡ δύνασθε 
τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, 
ἐν ᾧ 
ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν, 

ποιῆσαι νηστεύειν; 

ε , 46 λε ὶ Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
3 » ς) ” 

καὶ ὅταν ἀπαρύῃ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὁ νυµφίος, 

΄ / 

σότε νηστεύσουσιν 
ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 

ΤΗΕ ἘλΛῆΔΒΙΠ ος ΝΕ ΑνπΌ ΟΙ ΟΙΟΤΗΕΡ ΑΝΡ Ί/1νΕ. 

19 Οὐδεὶς δὲ ἐπιοάλλει 
ἐπίελημα ῥάκους ἀγνάφου 

αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ ἱωατίου, 
καὶ χεῖρον σχίσμα 
Ίεται. 

1π Οὐδὲ βάλλουσι οἶνον 
νέον εἰς ἀσχοὺς παλαιούς" 

31 Οὐδεὶς 
ἐπίολημα ῥάκους ἀγνάφου 

ἐπιράπτει 
ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν' 
εἰ δὲ μή, 
αἴρει ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ πλήρωμα 
γὺ χαινὸν σοῦ 
παλαιοῦ, καὶ χειρον σχίσμα 
γίνεται. 
33. Κα) οὐδεὶς βάλλει οἶνον 

3 3 
νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" 

56 ”Έλλεγεν δὲχα) παρα οολὴν 

πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶς 

ἐπίελημα ἀπὸ ἱματίου χαι- 
νοῦ 

σχίσας ἐπιδάλλει 

ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν’ 
εἰ δὲ µήγε, 

χαὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ 

παλαιῷ οὐ συωφωνήσει 
γὺ ἀπὸ σοῦ καινοῦ. 

5 Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον 
νέον εἰς ἀσχοὺς παλαιούς" 



ἍΙΑΤΤΗΕΙΥ ΤΝ. 14. 

1 Τ]μοη. ϱππ1θ {ο ήπια 
Όιο ἀἰκαιρ]ος οἱ ο οἶ, 
βαγΊησ, ΊΗΥ ἀο 
νθ 
απά {ιο Ὦ]ματίδοος 
{αδί οἱ, 

Ῥαέ (ιν ἀῑξοῖρ]ος {α5ί ποῖ ὃ 
16 Απ ο) οριιςδα]ά Πίο (Ίδια, 
απ {ιο ομΙ]άτεπ 
ος ἴο Ὀχγιάο «παπα ρεν 
ΠΙΟΙΥΠ 45 Ίοπς ας ἴ]ο 
Ἠπιάεστοοπα 15 γη] (]νοτη 

Ῥαΐ ο ἀαγς νη]] οοἵηο 
νο ἴλο Ἠτιάοστοστα 
5]ια]] Ὦο (α]κοι ἄ οσα 
Όνεια, απά (οι εΏα]] {ου 
{1.ἱ. 

Την ῬΑΕΗΔΡΒΙΙΕ 

15 Νο πα ρι{{θί] 
ἃ Ῥϊοσς οἳ πθγν ο]οί] 
ππίο απ οἷά σανπηθηί ; 
{ον Ενας γν]ο] ἵδ Ῥιί 1π 
{ο Π]1 Πέ τρ (α]κοί]ι 
ΗΤΟΙ (]ιο σατιηθηί, απά 

ιο τοηί 15 πιας γγοΥς6, 

17 Νεο ἆο πιει Ρριἱ 
πουν νΊπθ Ιπίο οἷά Ῥουί]ε». 

| 
Ἱ 
Ἱ 
| 

| 
| 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙΟ. 

Μαεις ΤΠ. 18. 

απᾶ οἳ ἴ]ο Ὦλατίξος5 ιι5δοᾷ 

{ο {ᾳ5ἱ, 

Απά ἴεγ «οππο απᾶ 

εαΥ ππίο Πάπα, ΊΝΠγ ἆο 
Πιο ἀδοῖρ]ος ο ο] οἵνπ 
απά οἱ ιο ΕΠαγῖδους 
{α5ι, 

Ῥαΐ (ιν ἀῑδοῖρ]ος {αςί ποῦ ὁ 
19 Απ κ οριιςβαἷᾷ π{ο {Ἡοπη, 
απ ιο οΙ]άγεπ 
οϐ {ο Ἐτίάο οαπαῃοΥ 
{αδί γνη]ο ἴ]ο 
Ῥτιάρσχοοπη 15 γη] ἔἶνοπη 5 
ΑΦ Ίοπσ α5 {ου Ἠανο ἴλο 
Ἠπιάσστοσπα γη(Ἡ ἔοπι, (1οΥ 
σαπηοί Ειδί, 
3 Ῥαί ιο 4αγ5 πν]] «οπια 
πΊθη ένο Ῥτγιάσστοοπα 
5]ια]] Ὄο ἴα]κοιι απγαγ Β'ΟΠΙ 
(ποια, απά (Ίνοη μα]. {11οΥ 
{184 Ίπ {Ίχορδο 4αγ». 

ΦΕΟΤΙΟΝ Χγ. 

Ίσκε Υ. 98. 

35 Απά {λογ 

παϊὰ απίο Ἠϊπα, Ἠ11γ ἆο 
ἴχο ἀῑδαῖρ]ος οἱ {1 οᾖπι 

{αδῦ ο[ἵοῦ, απά πιακο Ῥταγ- 
675, απᾶ Π]κουνῖςο ἴ]ιο ἀῑδεοι- 
Ρ]68 ο έ]ιο Ὦ]ατίςεο», 
Ῥαΐ ἐπΙπο οαῦ απά ἀνίη]ς 
84 4 πᾶ ο εαἰά ππίο ἴποιῃ, 
απ γο ππα]κο {πο ομ]]άνοπ 
ο ο Ὀτίάα ομαπιρον 
{αύ νη]]ο ελα 
Ἠπιάσσγοοπα 15 γνθ]ι (ποπη 9 

95 Ῥιῦ ἰμο ἀαὖγ5 νη]] οοιηθ 
νο {πο Ῥπιάερτοοηι 
β]ια]] Ῥο {αϊκοι απγαγ Ποπα 
ἄποπα, απ παπι 5μα]] Ίου 
{πδί ἵη {λοδε αι. 

ος ΝΕ ΑΝ. ΟΙ ΟΤΟΤΗΡΡ ΑΝΡ Ί1νΗ, 

5 Νο πια αἱκο βογγδί]ι 
α Ῥίοςο ο{ πθυγν ο]οί]ι 
ον αἩ οἷά σατπιθηί; 
616 (ιο πουν ρίθσθ 
ναί Π]]ος 1έ αρ {α]καί]ι αγγαΥ 
{νοπα {1ο οἰά, απιά 
Όνο του 15 πιπάο γγουκο, 

33 Απά πο παν ρα{οί]ι 
Π6ΥΥ ΝΙΠο Ιπίο οἷά Ῥοΐέ]ο», 

ὅσ Απά Ἰο ρα αἶκο α 
ῥαταβ]ο Πίο {Ίλοπα : 
Νο παν ρι{οί]ι 
α Ῥίοσο οἱ α που σαχπιθηύ 
προπ απ. οἰά; 
{γ οἱ]ιογιῖκε, ἴ]ιοι Ῥοί]ι ἴνε 
ΠΘΥΥ 

πηακοία α- τοπ, απά ἴια 

Ρίοςο ἰ]ναί γνα» {ακοπ οι οί 
πο πουν ασγοσί] πού γη] 

ιο ο]ά. 

5 Απά πο παν Ῥα{οί]ι 
ΠθΊΥ ψΙπθ ΙΠίο οἷά Ῥοίέ]ο». 
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Μαπτηαςν ΤΧ. 17. 

εἰ δὲ µήγε, ῥήγνυνσαι 
οἱ ἀσκοί, χαὶ ὁ οἶνος 
ἐκχεῖται, καὶ 
οἱ ἀσκο) ἀπολοῦνται" 
ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινούς, 

καὶ ἀμφύτεροι συντηροῦνται. 

Μακκ ΤΠ. 22. 

ε) δὲ µή, ῥήσσει ὁ οἶνος 

(ὁ νέος) τοὺς ἀσκούς, καὶ 

ὃ οἶνος (ἐκχεῖται καὶ) 
ἀπόλλυται χα) οἱ ἀσκοί. 

3 ηὶ π- ΄ 

(ἀλλὰ οἶνον νξον 

εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέω.) 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧγΠ. 

Ίσκε ὃν. ὁΤ. 

εἰ δὲ µήγε, ῥήξει ὁ οἶνος 
ὀ νέος τοὺς ἀσχούς, κα)αὐτὸς 

ἐκχυθήσεται καὶ 
οἱ ἀσκο) ἀπολοῦνσαι" 

58 Αλλὰ οἶνον νέον 
εἰς ὠἀσκοὺς χαινοὺς βλητέον. 
(καὶ ἀμφότεροι συντεροῦν- 
σα.) 

ΤΠΕ ΏΙβΟΙΡΙΙΕΡ ΡΙσοκ ἘΑΕς ΟΕ Ο0ΕΝ ΟΝ ΤΗΕ ΡΑΒΒΑΤΗ. 

ΧΠ. 1 Ἐν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ 

ἐπορεύθη ὁ ᾿Τησοῦς 
φοῖς σάξεασιν 

διὰ τῶν σπορίµων" 
οἱ δὲ μµαθητα) αὐτοῦ 
ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο 
σίλλειν στάχυας καὶ 

ἐσθ[ειν. 

3 Οἱ δὲ Φαρισαζοι Ἰδόντες 

εἶπαν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ οἱ µαθητα) 
σου ποιοῦσιν 
ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεὈ 
ἐν σαοοάτῳ. 
5 'Ο δὲ εἶπεν 

αὐτοῖς 
3 3 

Οὐκ ἀνέγνωτε 
σί ἐποίησεν Δαυίδ, ὅτε 

ἐπείνασεν 
καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ; 
4 ΤΙῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν 

οἶκον τοῦ Θεοῦ 

5 Κα) ἐγένετο 

παραπορεύεσθαι αὐτὺν 
ἐν τοῖς σάδδασιν 

διὰ τῶν σποείµων, 
χαὶ οἱ µαθητα) αὐτοῦ 
ἤρζαντο ὁδὸν ποιεῦ 
σίλλοντες τοὺς στάχυας. 

3 Καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

ἔλεγον αὐτῷ "δε 
σί ποιοῦσιν τοῖς σάξεωασιν 

ὃ οὐκ ἔξεστιν; 

35 Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν 

αὐτοῖς 

Οὐδέποτε ἀνέγνωτε 

τί ἐποίησεν Δαυ/ὸ, ὅτε 
χρείαν ἔσχεν 
χαὶ ἐπείνασεν αὐτὸς 
καὶ οἱ μετ) αὐτοῦ ; 
36 Τιῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ Θεοῦ 
ἐπὶ ᾿Ασιάθαρ ἀρχιερέως 

Υ1.1᾿ Ἐγένετο δὲ ἐνσαξεάτῳ 
΄ 

(δευτερο πρώτ φ) 

διαπορεύεσθαι αὐτὸν 
να : 

διὰ τῶν σπορίµων, 
χα ετιλλον 

οἱ μαθητο) αὐτοῦ 

τοὺς στάχυας καὶ 
2/ .) ΄ 

ἤσθιον ψωχωτες ταῖς χερσύ. 
. Τιωὲς δὲ τῶν Φαρισαίων 
εἶπον 

Τί ποιεῖγε 
ε! 3 ος 

ὃ οὐκ ἔξεστιν 
.- η.) 

τοῖς σάσσασιν; 
ὃ Καὶ ἀποχειθεὶς 

πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ̓ ]ησοῦς 

Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε 

ὃ ἐποιήσεν Δαυίὸ ὁπότε 

ἐπείνασεν αὐτὺς 

καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; 

4 Ἐ/σηλθεν εἰς σὸν 
οἶκον τοῦ Θεοῦ 



Ἱπαττπενν ΙΧ. 17. 

εἶ5α 
νο Ὀοίέ]ος Ὀγοα]ς 
απά {ο νΊπο γηπεί] ομΜ, 
απά ἔ]ο Ῥοίέ]ος ρεγίδ] ; 
Ῥαΐέ {ευ ριέ πειυ ιὐίπε 
ΙΠ{ο πουν Ῥοΐέ]ος, 

απά Ῥοί] απο Ῥτοδογνοί. 

1Ν ΤΗΕ ἄαΟΡΡΕΙΙΡ. 

Μακ ΤΠ. 922. 

οἶἱςο {πο που” π]ηο 
ἀοίλ Ῥατδί {ο Ῥοίί]ος, 

απά {ο νήπο 1 ερ]]]οά, απά 
ἔλο Ῥοΐέ]ος νν]] Ὦο πιαγτος ; 

Ῥπέ πουν πο πιαδί Ῥο Ρα 
ΙΠ{Ο ΠΘΊΥ Ὠοίέ]ο5., 

ΡΕΟΠΟΝ ΧΥΙ. 

29 

Ίσκε Υ. ὃτ. 

οἶεο {πο που π]πο 
νι] Ῥγεί {ο Ῥοέί]ος 

απά Ῥο ερ]]]εᾶ, 
απά {ια Ροί{]ος επα11 ρεγἱδ]. 

58 Ῥτιέ πουν γνῖπε ππαςίΏο ριιέ 
ΙΠ{ο που; Ῥοΐέ]ος, 
απά Ῥοί] απο Ῥγθβδογνες. 

Της ΏΙΒΟΙΡΙΕΡ ΡΙύοκ ΕΑΗΘ ΟΕ Οο0ΗνΝ ΟΝ ΤΗΕ ΘΑΒΒΑΤΗ. 

ΧΤΙ. 1 Αί ναί πιο 

}6εις πγοπί ο {πο βαβρα{]ι- 
ἆαγ (τουσ ο σογη ; 

απά Ἠ]5 ἀῑκοῖρ]οβ 
γεγο αη-μαησογθς, 
απᾶ Ῥεσαπ {ο Ῥ]αο]ς 
ια 6.15 ο 6οτΗ, απά {ο θαΐ. 

3 Ἑμί π]ηοη {ιο Ῥ]ατίδους 

κανγ 1έ, {ου φαἷά ππίο ήπια, 
Ἐε]ο]ά, {ιν ἀῑκοῖρ]ος 4ο 
Ενας γν]ο]ι 15 ποί Ἰανν[α] 
{οἆο προπ{μο δαὐῤα(ᾖ-άαι. 

5 Ῥπί{ Ἰο 
ας τιπίο {ποπα, Ἠανο γα 
ποῦ τοι 

ναί Ώανιὰ ἀιά πνοή Ίο 
ν/ας απ-παησογθς, 

απά (Ἠ1ογ (ναί νγογα 
νο ήτα 

4 Ἠον ο οπ{εγοῖῖ ἰπίο 
Όιο Ἠοιιδαο οἳ (οσα, 

35 Απά 16 οππιο {ο ρα58 

Ειαί Ίο γνοηί 
τουσ] {πο οοση-Πο]άς 
οἩ {ιο Βαββα(]ι-άαγ ; 
απά Ε15 ἀἰκοῖρ]ος 

Ῥθσαπ ας 1ου γγοπέ {ο Ῥ]αο]ς 
Όιο οαὖς οἱ 6ΟΤΗ, 

34 Απ {ιο Ῥ]ανίδους 

βα1ά απίο Ἠάπη, 
Ῥε]ιο]ά, γνιγ ἆο {λπογ 

οἩ {ο βαρβαίᾖ-ἆαγ 
ἐλαῦ νηῖο]ι 15 ποῦ Ἱαννῇα] 2 
36 Απά Ίο 
α]ᾷ απίο ἔλοπι, Πανο γο 
πθγος τοαᾶ 

πας Ώανιὰά ιά νο Ίο 
Ἰαά ποσς, απά Ίγας αΠ-ἩΙΠ- 

σεγος, 

Ἡο απά {Ίου ναί νουο 
ντι Ἠῆπα ὁ 

36 Ἠουν Ίο πνοηπέ Ιπίο 
Πιο Ἠοιιδο οὗ (αοά 

ἵη ένο ἀἆαγ»5 οῇ ΑΡΙαί]ιου 
Γιο σι ρτῖοξέ, 

ΥΙ. 1 «πᾶ 16 οαπηθ {ο ῥρᾳ88, 
οπ {μα 5οοοπά Βαβραίι αθίου 
ιο πτ5ί, 

ἐλαί ο υγοπύ 

ὕτοισΏ {116 οοτη-βο]ᾶς ; 

απ Ἠ]8 ἀῑδοιρ]ος 

Ῥ]ασ]κοά 
ἴπο οαχ5 ο{ σοτη, απά ἀῑά οαί, 
ταρρίῖης {πθπα 1η {]οῖτ 
λαπᾶς. 

3 Απά ορτίαϊπ ο {ιο Ῥ]ατί- 
8008 
φαϊῖά αππίο στη, 
ἨΊγ ἆο γο (]αῦ 
ΥἩΙΟἩ 15 ποῦ ]αννζα] 

ίο ἆο οἨ {ιο Βαβρα(]-άαγ 2 

ὃ Απά 1οριβ, απθπεγίπς 
Ἴνοπι, 5αἷᾶ, Ἠανο γο 
που τοαςᾶ 5ο πηπο]ι ας {]]ς, 
ναί Ὀανιά ἅιά νο 
Ἠπηδο]{ γνας απ-Βιιησογεά, 

Ἡο απά {Πογ γ]]σ]ι γγοτο 
νηέ Ἠϊπα ὁ 

4 Που Ἡᾳ γοπέ ΙΠ{ο 
ία ομαδα ο οᾶ, 



50 ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΡΑἄΒΡ 

Μαπττηκη ΧΙΙ. 4. 

καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
προθέσεως ἔφαγεν, 

ε! 3 3 α- » - 
ὃ οὐχ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖ 

Ν .- 3 . 

οὐδὲ τοῖς μετ αὐτοῦ, 
ε μὴ τοῖς Ἱερεῦσιν µόνοις ; 

0-Τ Ῥεου]ίαν {ο Μαΐῦ. 

8 Κύριος γάρ ἐστιν 
σοῦ σαβδοώάτου 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

5"Ἠλθεν 
εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 

10 Κα) ἰδοὺ ἄνθρωπος 
χεῖρα ἔχων ἔηράν: 
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

λέγονσες Ἐ/ ἔξεστιν τοῖς 

σάξξασιν εραπεύειν ; 
ἵνα χατηγορήσωσι αὐτοῦ. 

11-12 ροου]αχ {ο Μαϊ. 

Μλιεκ ΤΠ. 26. 

χα τοὺς ἄρτους τῆς 
προθήσεως ἔφαγεν, 

εΙ 3 2 ο. 
οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῦ 

εἰ μὴ τοῖς Ἱερεῦσιν, 

καὶ ἔδωχεν χαὶ τοῖς 
µ 5 αρ το 

σὺν αὐτῷ οὖσιω ; 
οτ ο 9. Ὑν 

Και ελεγεν αὐτοίς 

Τὸ σώξαατον διὼ τὸν 

ἄνθρωπον ἐγένετο κα) οὐχ 
ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάς ξατον" 
35 "Ωστε κχύριός ἐστιν 

τοῦ ἀνθρώπου 
. ει 

ὁ υἱὸς 

) σοῦ σαοδάτου. και 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧγΥΙΙ. 

ΤΠ. 1 Κα) εἰσῆλθεν πάλιν 
εἰς συναγωγή», 

χοιὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος 
ἐξηραμμένην εχωντὴν χεῖρα" 
3 Καὶ παρετήρουν αὐτὸν 

Ἐ)/ σοῖς 

σάδοασι Αεραπεύσει αὐτόν, 
ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

ὃ Καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
σῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν 
"Ἔγειρε εἰς σὺ 

μέσον. 
4 Καὶ λέγει αὐτοῖς 

Ίσκε ΥΠ. 4, 

4 .. 2 1 

καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
, 27 πα 

προθήσεως ἔλα δεν καὶ ἔβαγεν 
5! - 3 ”- 

καὶ ἐδώκεν τοῖς μετ οὐτοῦ, 
υ 3 2; - 

οὓς οὐκ. ἔξεστι φαγεῖ 

εἰ μὴ μόνους τοὺς Γερεῖς. 

ὅ Κα) ἔλεγεν αὐτοῖς 

“Οτι χύριός ἐστιν 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

χα) τοῦ σαςθάτου. 

ΟσΕΕ οἳἑ ΤΗΕ ΤΛΙΤΗΕΕΕΡ Παν». 

6 ᾿Ἠγένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ 
σαδράτῳ εἰσελθεῶ αὐτὸν 

εἰς τὴν συναγωγὴν 

χα) διδάσχειν. 
καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐχεῖ καὶ ἡ 

ῃ 3 ος ὃ ως ὰ «5 / 

χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά: 
Ἰ ΤΠαρετοροῦντο δὲ αὐτὸν 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

σαῖοι Β) ἐν τῷ 

σαθεάτῳ Φεραπεύει, 
ἵνα εὔρωσι κατηγορεῦ αὐτοῦ. 
8 υ) Ν λ 2/ Δ 

Αὐτὺς δὲ δει τοὺς 

διαλογισμοὺς αὐτῶν" 

Ἐἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὴ 
σῷ ξηρὰν ἔχωτι τὴν χεῖρα 
/ ἥ αω Β ἃ 
Έγειρε καὶ στῇθι εἰς τὸ 

μέσον. καὶ ἀναστὰς ἔστη. 
{5 Ἐὖπεν δὲὺ ᾿Ιησοῦς προς αὐτ- 

/ ) . ε ο, 
ους Ἐπερωτω ὑμᾶς 



1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΙΡ. 

{ 

ΜαττΗῆειν ΧΠ. 4. Μαακ ΤΙ. 26. 

απά ἀἷά οαῦ 
ένο «πουγ- Ὀγοαςά, 

απά αἷά οεαί 

ιο επου-Ὀγοας, 

γπΙο]ι 15 πού ]αννβι] 

{ο οαί, 

γμ]ο]ι Ὕνας πο Ιαιγιῖ | 
{ον Ἠϊπα {ο οαί, ποϊί]ον {οΥ 
Έα ναί πνους ση] Ε1Π., 
Ῥαέ οπ]γ {ου ἴ]ιο ρτῖο»ίς. | Ῥιέ {ον ιο Ῥτίοδί5, απά 

Γβανο αἶδ5ο {ο 
6-7 ροευ]ῖαν {ο Μαξ, |) ποπι γν]ο] γγθγο γη (]ν Ἠάπῃ 

«3Τ Απά Ἰιο φαϊᾶ πέο {ποπῃ, 
| Τμο βαρβα(]ι γνας πηαᾶο {ου 
Γπηση, απ ποῦ ΠΑΠ. {0Υ΄ {πε 
βαρβραίμ. 

8 Έου {ιο Βοη οἱ πΊαΠ [38 Τ]αγοίονο {ἶιο Θοι οί π]αῃ 
15 Τ,οτᾶ ευεπ ος {ῑια [18 Τιοτὰ αἷξο οἱ έ]ιο 
Βαρραί]- αμ. | Φαββα(1ι, 

ΡΕΟΤΠΟΝ ΧγΠΙ. 

51 

Ίσκε ΥΠ. 4. 

| απά ᾷἷά ἔα]κο απά οαί 
το 5Ίπουγ-Ῥγοσς, 

απά ρανο αἱδο {0 ἔ]οπι ναί 
Γ νθτο γη Ἠϊπι, 
γυΙοἩ 10 15 πού Ἰαννῇιὶ 

το οαἴ, 

Ῥαῦ {ον ο Ρρτ]θείς αἶοπο 

δ Απά ο φαἱά απίο ἔ]θπι, 

Τ]ιαί ἴλο Φοπ οϐ ΠΠ 

15 Τ,οτᾶά αἷςο ος {ιο 

Φαρβα{ῃ. 

ΟσπἤξΕ ος ΤΗΕ ΙΙΤΠΡΕΕΡ ΠΑνυ, 

ὃ ἨἩο ννοπύ Ιπίο 

ἠνεῖν «Υπαροσιο : 
19 Απ Ὀο]ο]ά {ποτο να 
ἃ ΠΙΏ γλΙο]ι Ἰαά 

Ἡ]5 Ἠαπά τωἱεγει]. 

Απά ' 

Όλο 
Ἀθ]κος Ἠπη, 6αγΊπα, 
15 τέ Ιαν] {ο Ίσα] 

οἩ {πο βαρρα(]ι-ἆαγ» 2 
Ὠναί ου τηϊσ]ιέ 
Άοσπςδο Ἠ]πῃ. 

Γ ἀπ{ο ἴ]ο γπασοσαο 
Γ απᾶ ἴποτο νναβ 

4. ΠιαΏ {Πθγο γΥ]]ο]ι λα 

α νυηποτοά Ἰαπᾶ, 

3 Απά 

Ό1ογ 
πγαίολας πι, 
γγ]οί]ιαγ Ἡθ υγοιι]ά Ίος]. Πάπα 

οἩ ιο Βαρβα(]ι-αγ, 
Οναί (Που. τηὶσ]ιί 
Άσσιδο ἨΙπῃ, 

: 8 Απᾶ Ἠο βαΙἩ τπί{ο 

Γ νο πα. πγ]]ο]ι Ἰαά ἴ]ιο 
Γ πννεγεὰ Ἰαπά, 

ες Θίαπα {οτί 

11-12 ροοσυ]αν (ο Μα, 3 Απά Ίο ρα ππίο {]λοι, 

ΙΤ. 1 Απά ο οπίονγος ασαῖπι | δ Ἡο οπίογος Ἱπίο 

ὕιο βΥπασοσιο, απά {αιισ]μ, 
Απ {ποθγο πγαβ 

Α ΙΠΑΠ ΊΥΠΟΒΟ 

γισ]ί ανά γνας ππίποτος, 
Τ Απά {ιο 

Βογιρος απά Ἑλατίδοος 
ν/γαῦσ]ιοᾶ Ἠ1πῃ, 
νιποίπον Ίο πνοιι]ά Ἰιοαί 

οἩ. ιο Φαὐδαίμ-άαη, 
Οναί νου π]σηί απᾶ 
αΏ. αοοβαί]οῦ ασαἴποῦ ΕΠΗ, 
5 ἙῬπί Ἰο Ίκπονν {]ιοῖτ 
ἠιοισ]ί5, απά φαΐά {ο 
ί]ιο ηλαΠ ἸγΏῖοὮ Ἰαᾶ {ιο 

γηίμοτοά Ἰαπά, Ἠ]ςο πρ, 
απ δίαπά {οτί πι [ιο πιακί, 

Απά Ἰο 39059 απά 5ίοοᾷ 

{οτί], 

ὁΤ]οι ραἰά ο οββ απίο (ποπα, 

Ι η] αξίς γοιι οπο (πο : 
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Ματτησν ΚΤΠ. 12. 

ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάσδασιν 
χαλῶς ποιεῶ. 

19 Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
"Ἐκτεινόν σου τὴν χείρα 

καὶ ἐξέτεινεν, 
καὶ ἀπεχατεστάθη 
ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 

Μαηκ ΤΠ. 4. 

"Έξεστιν τοῖς σάθθασιν 

ἁγαθοποιῆσαι ἢ κακοπο- 
[σαι, 

ψυχἠν σῶσαι ἢ ἀποχτεβαι: 

οἱ δὲ ἐσιώπων. 
δ / Καὶ περιελεψάμενους 

3 

αὐτοὺς 
9 9 αν { 

μετ΄ ὀργῆς, συλλυπούμενος 

ἐπὶ τῷ πωρώσει τῆς καρδίας 

αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
"Ἔκτεινον τὴν χεῖρά. 
καὶ ἐξέτεινεν, 
χοιὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ 

3” « ε ε 3 Ξ 
αὐτοῦ. (ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.) 

ΘΕΟΠΟΝ ΧΥΠΙ. 

Ίσκε ΥΠ. 9. 

εἰ ἔξεστιν τῷ σαδοάτῳ 
ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆ- 

[σαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι : 

10 Κα) περιθλεψάµενος 
πάντας αὐτοὺς 

εἶπεν αὐτῷ 
”/ ς Γ - 

Έκσεινον την χειβα σου. 

ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτως, 
χαὶ ἀπεχατεστάθη ἡ χεὶρ 
αὐτοῦ. (ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.) 

Τπη ΡΗΛΕΙΘΕΕΘΒ ΟΟΝΒΡΙΗΕΕ ΑΘΑΙΝΕΡΤ ΟΗΗΙΡΙ. 

14 '᾿Εξελβόντες δὲ 
οὗ Φαρισαῖοι 

συμθούλιον ἔλαίον κατ αὖτ- 
οὔ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωση. 
16Ο δὲ Τησοῦς γνοὺς 

3 / 3 ) 

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. 

Αα 
χαὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 
ὄχλοι πολλοί, καὶ 

6 Κα) ἐξελθόντες 

οἱ Φαρισαῖόι εὐθὺς 
λ ” « 1 

μετὰ τῶν ᾿Ἠρωδιανῶν 
συμοούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὖὐτ- 
οὔῦ, ὅπως αὐτὸν απολέσωσυν. 
Ἰ Κα) ὁ ]ησοῦς 

μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
γ ώ σ 3 Δ 9 {λ 

ἀνεχώρησεν εἰς τὴν »άλασ- 
Γ[σαν, 

χα) πολὺ πλῆθος 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 

ἠκολούθησεν" 

χαὶ ἀπὺ τῆς ᾿Ιουδαίας. 

8 Κα) ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ 
ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ πέ- 

έαν τοῦ Ἰορδάνου: καὶ οἱ περὶ 

Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος 
πολύ, ἁκούοντες ὅσα ποιεῖ; 
ἦλθον πρὸς αὐτὸν. 
ὃ Κα) εἶπεν τοῖς µαθητοαῖς 

αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσχα- 



Ματτηςν ΧΙΙ. 12. 

13 Τ{ 1 Ιαν] {ο ἆο 'νο]] 

ο. {πο βαρραίμ-άαγς, 

19 ἢΤ]ιοηυ 

φαϊ(Ἡ Ἡο {ο {λα πιαῃ, 

Βίτείο] (ον οάπο Παπά. 

Απά ο βἰτοίσ]αᾶ τὲ Τογίῇ, 
απά 16 γνας γοδίογοὰ 

πο] Ἰ]κο α5 έἶιο οίμου. 

Ὅον {ο ΚΙΙΙ 2 
' Ραέ νογ λο]ά (]χοῖν Ῥοασο, 

' Ἱατάποςς οἱ ποῖν Ποαγί», 

Γλπὰ Ίο αἰτοζσ]ος 16 οιΐ, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ... 

Μακ 1ΠΠ. 4. 

15 Ἱ{ Ιαν] {ο ἆο σοοὰ 
οἩ πο Ῥαρβα(]ι-ἀαγ», 

ος {ο ἆο ον]] ὁ {ο 5ανο Πίο, 

δ Απά νο Ίο Ἰιαά 
Ἰοο]κοᾷ γουπά αὈοιιό 
οἩ ἔπθιι γη απΏσου, 
Ῥοΐπο σπ]ενοὰ {οΥ ἴλο 

Ἰθ φαϊ(Ἡ ππίο ἔ]ο ΠΙαΗ, 

Φίγείο] {οτί] πο Ἱαπά, 

απᾶά 5 Ἠαπά ννας τοςδίογοᾷ 

π]ο]α 45 ἔ]λο οίῃοαυ, 

ΡΘΕΟΤΙΟΝ ΧΥΙΠ. 

35 

Ίυκε ΥΙ. 9. 

15 1 Ιαν] 
οἩ {ο Βαβρρα]ι- ἆαγβ 
{ο 4ο σοος, 
ου {ο ἆο ον] ὁ {ο σανο 1ο, 
ος {ο ἀοδίνογ 16 Ὁ 

19 Απά 
ἰοολοῦπᾳ τουπᾶ α οι 
προπ. ποια αἲ], 

6 δαϊῖα πο {ιο πιαἩ. 

ίγοίοἩ {οτί {ή παπά. 
Απά Ίο ἀῑὰ ο, 
απᾶ Ἠῖ5 Παπά τνας γοδονοςά 

πγο]ο 45 έο οί]ου. 

ΤΓππ ΒΗΔΗΙΡΕΕΘΒ ΟΟΝΒΡΙΠΕ ΑΑΙΝΑΤ ΟΗΠΙΕΤ. 

14 Ὦ]λοη {]νο Ῥ]ιατίδοςς ννοπέ 
οαέ, απᾶ Ἰο]ά α οουποῖ] 

ασαϊηδί Ἠήτη, 
Ἠουν (16γ πη]σ]ιί ἀθδίγου Ἠ1πη, 
16 ἙῬιί νν]οη « ο5ι5 Ἰκουν ΙΕ, 
Ἡθ ν]ιάτοιν Ἠ]πηςο]{ 

Ποια {Ίλεπος: 

απά ρτος! ππα]ΕΜιιἆθι 

{ο]]ουγεά Ην, 

δ Απά ίπο Ἐματίκου Ἱγοηί 

{οτί]ι, απ εἰγαΙσ]ίνναγ ἔοο]ς 
οοΠς6] ση ιο ΤΓεγούίαης 
ασαϊπεί Επι, 

Τον {Π16Υ πη]σ]ιέ ἀσξίγογ Ἠῖπι. 
1 Ῥαΐ ο.ε5ιις 
νη(]λάγαυν Ἠπαδο] 6, νν]έ]ι 

μᾳ5 ἀῑδαιρ]ος, {ο ἔἶιο 5ο : 

απά α ουοαί πι] ιά 
Ώοπα (αα]ι]ος 

{ο]ουνοιὶ Ἰήπη, 

απιά Ποια ο πάσα, 

8 Απά βίοια ο ογκαίθιη, απιά 
Ποια Ἰάμπσοα, απᾶά {οι 
υεγοπά ο ονάμας απά (νο 
αροιπί Ἔγτο απᾶά Βιάσοη, α 
βνοαί μπέμπα ο, νν]λοιι (νου 

ια οστά ναί στον 

ἠμησς Ἠο ἀῑά, οά11 απίο 
Ἠ1πῃ, 

ὃ Απά Ίο «ρα]κο {ο κ ἁῑβ- | 

οἴρίθς, (ναί α- απια]] ΕΙΡ 

οφ] 



Μαυτηςι ΧΙΙ. 16. 

ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 

16 Κα) ἐπετίμησεν 
αὐτοῖς 
ια Ν Ἀ . ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 

συιήσωσιν: 

κ, "καὶ 
προσκαλεσάµενος 

τοὺς δώδεχα μαθητὰς αὐτιῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
πνευμάτων ἀκαθάρτων, 

ὥστε ἐχδάλλειν αὐτὰ καὶ 
Φεραπεύειν πᾶσαν νόσον 
χαὶ πᾶσαν µαλαχίαν. 

5 Τῶν δὲ δώδεχα ἀποστόλων 
τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα" 

ῬΑΒΑΤΙΤ ΕΙ, ΒΑΡΡΑ(«ΒΡ 

Μανκ ΤΙ. 9. 

τεῇ αὐτῷ διὰ τὺν ὄχλον, 
ἵνα μὴ «λίοωσιν αὐτόν" 
109 Πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα 
αὐτοῦ ἄψωνται ὅσοι εἶχον 
µάστιγας. 
11 Κα) τὰ πνεύματα τὰ 
ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώ- 
βρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ 
ἔχραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

13 Καὶ πολλὰ ἐπετίμα 
αὐτοῖς 

ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν 
ποιῶσι. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΣ. 

ΤΗΕ ΑΡΟΡΒΤΙΞΒ 6ΑΙ1ΙΕΡ. 

Γ . / 

19 Καὶ ἀναξαήνει εἰς τὸ Όρος 

χαὺ 

προσχαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐ- | 
σός, καὶ ἀπῆλθον πεὺς αὐτόν. 

2 5 

14 Κα ἐποίησεν δώδεχα 

ἵνα ὦσιν μετ αὐτοῦ. καὶ ἵνα 
ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσει». 
16 . ” . ..» Α΄ 

Κα εχειν εξουσίαν 

ο / 

ἐκξάλλειν τὰ δαιμόνια. 

Ἡδ το) 

12 ᾿Ἠγένετο δε ἐν ταῖς ἡμέρ- 
αις ταύταις 
ἐξελθεῖ αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυχ- 
σερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ 
Θεοῦ. 
19 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
προσεφώνησεν 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκ- 

λεξάµενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδε- 
χα, οὓς καὶ ἀποστόλους 
ὠνόμασεν, 



. 

Ματτηκνν ΧΠΙ. 15. 

3ηὀ ο Ἠοα]οά ἴοιι αἲἲ : 

16 Απὶ 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΗΙ;. 

εἸαγφεά νεα 
Οναί 1ου ε]ιου]ά πού 
πηη]κο Ἠ]πα ΚΠΟΥΥΗ. 

Χ. 1 Απᾶ ν]εῃ 

Ἡο Ἠαά οα]]οά τιπ{ο Η1Πι 

15 (πνε]νο ἀῑδοῖρ]ο», 

' Ενας νου εἰιοι]ά Ὦο νηέ]ι 

Ἰδ σανο ἔποπα Ρονγου 

ασα]ηςί ππο]οαπ ερἰΐ, 
{ο οαξέ ἔποια οί, 

απά {ο Ἰοαὶ αἲ ΠπαΠπποΥ οἱ 
βἴσ]κποξ», απά αἲὶ ππαππεχ οί 
ἀἱςθαρο. 
Σ Νον ο παπιος οἳ (νο) 
πνε]νο αροξί]ες απο {]ιοβο : 

Γ ποπ Ὦο πνοπ]ά: απά 

Γ Ονογ «πιο ἨΠίο ΕΙ, 
14 Απ Ἰιο ογάσϊηθά {πγο]νο, 

| 

Μαπκ ΙΠΠΠ. 9, 

β]λου]ά νγαῖί οπ. Ἰήπα Ώδσσιιςο 
ος ένο πππ]Π(ιζο, Ιοδύ {ου 
»λου]ά έμγοπς Ἰΐπα, 
10 Έου Ίο Ἰαά Ἰοσ]οᾶ Πππηγς 
ΙΠΒΟΙΩΙΙΟἨ ναί ἔπογ ργοβςθς 
προπ. Ἠΐηα {ΟΥ {ο (οιο] Ἠήπα, 
45 ΤΠΑΠΥ 5 Ἰας Ῥ]οσαθς. | 
11 Απά αποἱθαη ερῖγ]ές, νο | 
Όιογ. σανν Ἠϊπα, 661 ἆοννη 
Ῥείονο Ἠῖπα, απά οτῖθᾶ, 5αγ- 
πα, Ἔ]οι αγ ἴἶο Βοπ οἱ, 
αοά. 
13 Απᾶ ο 
θ(γαΙϐ]γ ελαγσος {]νοιι 
Ειαῦ (Ἠογ εΠοι]ά ποί 
πηθ]ο Πτα Ι.ΠΟΥΥΗ, 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΧΙΣΧ. 

Ἔηπκ ΑΡΟΒΤΙΙΗΡ ΟΑΙΤΕΡΟ. 

15 Απά 
Ἆα 
σοοί] τρ Ιπίο α πιουμηίαῖη, 

απᾶ ομ]]ο(Ἡ απίο ἨΙπα 

Ἠϊπα, απά λα Ίο πσ]έ 
5οπᾶ Ίνοπι {ογί] {ο ῬτθαςἩ, 
16 Απά {ο Ἠανο Ρονος 
{ο Ἠοα]. 5ΙΟΚΠΟΡΡΟΑ, 

απά {ο οαδί οί ἸονΙ]ς. 

16 Απᾶά 

35 

Ίσυκε ΥΠ. 

| 13 Απά 16 οα1πθ {ο ραβς 

η {]οδο ἆαγς, ἰμαί Ίο 
| πυθηξ οιξ ΙΠπίο α- ΠΙΟΠΗ(ΔΙΠ 
Γ το Ῥταγ, απά οοπΙπιιος αἲὶ 
π]σΗέ 1η Ῥταγον {ο ἀοά. 
15 Απιά γε 16 γνας ἆαγ, 
Ἰο σα]]οά απίο Ἠϊπα 
[9 ἀδοῖρίος: απά οϐ 
έπεπα 
Ἡο οἶιοξο ἰγε]νε, 
ΝΥΠΟΠΙ 4ἱδο Ίο παιηοά 

ΑΡροβί]ος. 
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ΜαττΠηςν Χ. 2. 

πρῶτος Σίµων ὁ λεγόμενος | 
Πέτρος καὶ ᾿ Ανδρέας | 

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάχωξος 

ὁ τοῦ Ζεεεδαίου 

καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, 

ϐ Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖ- 
ος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος 
« ΄ 3 / ο 

ὁ τελώνης, Ιάχκωίοος 

ὁ τοῦ ᾽Αλϕαίου 
καὶ Λεξεξαϊος {ὁ ἐπικληθεὶς 

Θαδδατυς), 
4 Σων ὁ χαναναβος 

χαὶ Ιούδας ᾿Ισκαριώτης 
ὁ καὶ παραδοὺς αὐτύν. 

ΡΑΒΑΙΙ1Ι ΕΙ ΡΑΡΘΡΑαΕΡ 

Μααεκ ΠΠ. 16. 

ἐπέθηχεν ὄνομα τῷ Σίμωνι 
Πέτρον" 
1Ί γα) ᾿Ιάχωθον 
σὺν τοῦ Ζεεεδαίου 
χαὶ ᾿]ωάννην τὸν ἀδελφὸν 
τοῦ ᾿Ιάκωξου, καὶ ἐπέθηκεν 
αὐτοῖς ὀνόματα Ῥοανηεγέε, 
ὅ ἐστιν υἱο) βροντῆς" 
18 Καὶ ᾿ Ανδρέαν καὺὶ 
Φίλιππον χαὶ Βασθολομαῖον 
καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν 

κ... 
χαὶ ᾿Ἰάκωβξον 

σὺν τοῦ ᾿ Αλφαίου 

καὺ 

Θαδδαῖον καὶ 

Σίμωνα τὸν κανανωζόν 

19 Κο) ᾿Τούδαν ᾿Ἱσχαριώθ, 
ὃς χαὶ παρέδωχεν αὐτόν. 
Καὶ ἔρχωται εἰς οἶπον" 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧ. 

Ίσκε Ι. 14. 

1 Σίμωνα ὃν χαὶ ὠνόμασεν 
Πέτρο», καὶ ᾿ Ανδρέαν τὸν 
ἀδελ.φὺν αὐτοῦ, καὶ Ιάκωθον 

α5 / Ν 
χα Ιωάννην χη 

Φ/ίλιππον καὶ Βαρθολομιαζον 
ΙδΚαὶ Ματθαζυνκαὶ Θωμᾶν, 
χαὶ ᾿Ἰάκωθον 
᾿ - ΄ 

Αλφαίου, 

καὶ 

Σίμωνα τὸν καλούμενον 
ζηλωτήν, 
16 Καὶ ᾿]ούδαν ᾿Ιακώξου, 
καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ 
ὃς ἐγένετο προδότης. 

Ουαπ Τ 0855 δσοσοῦςεΡ ΟΕ Αοτινα ΡΥ ΤΗΡΒ ΡΟΙΓΕΕ ΟΕ ΒΕΕΙΖΕΒΙΒ., 

ΧΠΠ. 3 Οἱ δὲ Φαρισατοι 

ἀκούσαντες 

εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκθάλλει 
σὰ δαιµύνια εἰ μὴ ἐν τῷ 
Ρεελζεθοὺλ. 
ἄρχοντι τῶν δαιµονίων. 

20 Καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ 

ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι 
αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖ. 
51. Καὶ ἀκούσαντες ὁἱ παρ 
αὐτοῦ ἐξῆλθον χρατῆσαι 
αὐτόν. ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξ- 

έστη. 
33 Καὶ οἱ γραμματεῖς 

ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμω) κατα οάν- 
τες 
ἔλεγον ὅτ 

ο 3 ./ ν ας 
εοουλ. εχει, καὶ τι εν 

ἄργοντι τῶν δαιµονίων 
3 / να υ ΄ 

ἐκεάλ.λει τὰ δαιμόνια. 
Καὶ προσκαλεσάµενος 

ΧΙ. 15 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 

εἶπον 

Ἔν Βεελζεξοὺλ 
σῷ ἄρχοντι τῶν δαιωονίων 
ἐκδάλλει τὰ δαιωόνια" 

16 ροου]ατ {ο Ἰμαίο. 



Ματταςν Χ.2. 

Τ]ιο βγεί, ΒΙΠΙΟΠ, 
νο ἶ5 οα]]οά Ῥοΐον, 

απά Απάτονν 5 Ὀνοίλου: 

;απιος 
Όλο 5οπ οἱ Ζεβοᾶεο, 

απά 1ο] 5 Ὀτοί]μου ; 

5 Ῥ]ι]ρ απά Ῥαγίμο]οπιονν: 
Τ]οιπας, απιά ΝΠαΙνουν 

Όπο ράσα: 

«απιος έλα 5οπ ο{ Α]ρ]οιις, 
απᾶ Τοροιιδ, Ἰνοδο 51 - 
ΏΠΙΟ σας Γμαάσιας : 

4 ΘΙΠΙΟΠ {μα Οαπααπίίο, 

απᾶ ο αάας Τςοατῖοξ, 
πο ἁἱδο Ὀοίταγος Ἠϊπι, 

1νΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙ ΑΒ. 

Μαακ ΤΙ. 16. 

ΡΙΠΙΟΠ 
Ἰο εαγπαπιοᾷ Ῥοΐου; 

11 Απ ᾖαππο 
έλα 5οπ ος Ζοροᾶσο, απᾶ 

1ο έμο Ὀτοί]λογ οἱ ο; απιος 
(απά  Ἰς εαγηαπιος {Ἠθη] 
Ῥοαπογσος, νησι. ἶ5, Τα 
80Η5 οἱ (μπιπάσχ :) 
18 Απά Απάντονν, απᾶ 
ΡΙΜΗΡ, απά Βαγ{ο]οππσυν, 

απά Μαίί]ουν, απά Έμοιλας, 

απά 

«41165 {ο 5οπ οἳ ΑἼρμαις, 

απά Τμαδᾶσις, 

απά ΒΙΠΙΟΠ {ο ϱαπααπϊΐο 

19 Απᾶ ο πάας Τςοατ]ος, 
πο] αἰςο Ῥοίταγος Π1τη : 
απά (116Υ ννοιύ 1Π{0 ΑΠ Ἠοιιθ. 

ΡΘΕΟΠΟΝ ΧΣ. 

Ι1ύκε ὉΙ. 14. 

14 ΦΊΠΊΟΠ. 
Ν1οῦ1 Ἡς αἶδο παπιεᾶ Ῥοίος, 
απά Απάνον Ἠὶς Ὠγοί]ου; 

1 απ1θς, 

απᾶ ζομη ; 

Ῥ]Η]Πήρ απά Ῥατή]ο]οπιθνη : 
15 ἉΠαίί]ιουν απά Έ{οπια5 

1 απ1ο5 {ο 5οη οἱ Α]ρ]ιοιι5; 

απά ΦΙΠΙΟΠ οα]]οά Ζο]οίος ; 
15 Απάᾶ ο αάας ἔ]ιο Ὀτοί]μου 
ος /αππ6ς; 
απά ο αόας Ι5οατ]οῦ, 
]οἷι αἶδο 1να5 ιο {1αΙ{ΟΥ. 

Οσα ΤΟΕΡ ΑσοῦΒΕΡ ΟΕ ΔΟΤΙΝᾳ ΒΥ ΤΗΠΡ ΡΟΝΕΕ ΟΕ ΒΕΕΙΖΕΒΟΒ. 

ΧΙ. 

-- Ῥμί πΠαεῃ {πε Ῥ]ματίξους 

Ἠουγὰ Τε, (νου «αἶα, ΤΗΙ5 
{ο]]ουυ ἀοΐ]ι πού 

ομδί οπέ ἆσν]]ς, 

Ῥαΐ Ὦγ Βεε]σεραβ, 
Όιο ῬΡτίησθ οὗ {πο6 ἀθγ]]ς, 

| 

| 
| 

| 

ΤΙ. 3 Απά ενα πια] (ο | 
οοπιθί] ἑοσθί]ογ ασαϊπ, 5ο 
ἠνας ιογ. εοι]ά πού 
πιασ] ας οαί Ῥγοσά, 
3 Απά ν]ο. Ἰῑς Ε]οπᾶς 
ποαγὰ οἳ Τέ, ἴπογ νγοπί οαί | 
ίο Ίαν Ἰοἰά οἩ Ἠῖπα: [ου 

Όνον κα, Ἡο ἵ Ῥορῖάο | 

ήπηςο]{, 
3" Απᾶ ο αο]θος γγ]]ο]ι 
οπππο ἆουνη ἤοπ1 ε ογδα]οτη 
βα1ά, 

Ἠο Ἰαί]ι Βεε]ζοβραῦ, απὰ 
ῦΥ να Ῥτίπσς οῇ {ο ἀογ]]ς 
οαξίοίἩ ο οί ἀθγ]]ς. 

50 | 

ΧΙ. 

16 Ἑμί 8οηηο ο{ ἐποια 

καΐά, 

ΙΓ ο οαδίσί]ι οί ἀἆονι]β 

(ιτοισ] Βοσε]Ζεραῦ 

ί]ιο ο]]οί ος (ιο ἀθν]ι]ς. 

16 ροσι]αγ {ο Τμα]κο. 



Ματτπξευ ΧΙ. 26. 

36 Ε/δὼς δὲ 
τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 

εἶπεν αὐτοῖς 

ΤΙᾶσα [βασιλεία 
µερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 
ἐρημοῦται, 

9 .” , ΑΝ ε] / 

καὶ πᾶσα πόλις η οίχία 

µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς 

οὗ 

σταθήσεται, 
Φς - ) ο. Σ ση πλ” 

Κα) εἰ ὁ Σατανᾶῶς 

Σατανᾶν ἐχεάλλει, 
3 μα] ε ο] . , 

ἐφ᾽ εαυτὺν ἐμερίσθη 

πῶς οὖν σταθήσετα! 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ 
27-25 Ῥοου]ίαν {ο Μαΐϊ, 

393Η πῶς δύνασαί σις 

εἰσελ.θεῖν εἰς σὴν οἰχίαν 

ἰσχυροῦ 

ὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 
πάσαι, ἐὰν μῆ πρῶτον ξ 

2 Ν 3 ΄ 9 { 

δήσῃ τὸν {σχυρόν; καὶ τὸτε 
π 

δὲ 5 

| 
| 
| 

ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΘΑΕΡ 

Μαπκ ΤΠ. 29. | Ίσκε ΧΙ, 17. 

μα - ο ς» τὸς δὲ εἰδὼς 

ν τὰ διανοήµατα 
3 ο 5 ΄ αν 5 3 .ν 
ἐν παραολαῖς ελεγεν αὐτοῖς | εἶπεν αὐτοῖς 

Τιῶς δύναται Σατα,ῦς 

Σατανᾶν ἐχεάλλειν; 

5 ς' ο] δὲ 

- Κα) ἐὰν βασιλεία Πᾶσα βασιλεία 
εφ) ἑαυτὴν µερισθῇ, ἐφ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα 
οὐ δύναται σταθῆναι ἐρημοῦται, 

' ᾗ βασιλεία ἐκείνη. 
395 Κα) ἐὰν οἰκία χαὶ οἶκος 
ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, ἐπ} οἶκον 
οὐ δυνήσεται ἡ οἰχία πίστει. 

ἐκείνη στῆναι. 
36 Κα) εἰ ὁ Σατανᾶς 19 Ε/ δὲ χα) ὁ Σατανᾶς 
ἀνέστ; | 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ µεµέρισται, | ἐφ ἑαυτὸν διεµερίσθη, 
οὗ δύναται στῆναι πῶς σταθήσεται 

| 

ἡ βασιλεία αὐτοῦ: 
ἀλλὰ τέλος ἔχει. 
5 ἸΑλλ) οὗ δύναται οὐδεὶς 
τὰ σκεύη τοῦ Ἰσχυροῦ 

εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ 

διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον 
Ν 5” ΔΝ / 9 σὺν σχυρὺν δήση, καὶ τύτε 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. | 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

Τηπ ΦΙκ ΑΘΑΙΝΕΤ ΤΗΕ Που ἄποςτ. 

δ Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖ 
ΤΙᾶσα 
ε Ώ ῃ / ἁμαρτία καὶ βλασφημία 
ἀφεθήσεται 

τοῖς ἀνθρώποις, 

ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφη- 
ία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς 

ἀνθρώποις. 

33 Κα) ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον 

35 ἸΑμὴν λέγω ὑμν | 
ὅτι πάντα 

ἀφεθήσεται | 
τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ | 

ἁμαρτήματωα χα) αἱ θλων 
φημίαι, ὅσα ἐὰν βλασφημή- 

| 
σωσιν” | 

Φο6ο ν. 29. 
| 
| 
ΧΤΙ.109 Κα)πᾶςὺς ἐρε λόγον 



ΜΑΤΤΗΕΝ ΧΙΙ. 25. 

5δ Απὰ ᾖοσιις 

Κπουν (ιοί ἐποιασ]αίς, απᾶ 
φαΐα απίο {λοτη, 

Ένουγ Ἰάπσάοια 
ἀῑνιάοά ασαϊηςέ 15ο] 
15 Ἠγοισ]λέ {ο ἀοεο]αίῖον : 
απά ονουγ οἵίγ οἳ Ἰου5α 
ἀῑνιάοὰά αφαἰπεί 1δο]έ 
εΊια]] πού κίαπᾶ : 
35 Απά 18 βαίΐαη 
οαδέ ουξ βαΐαπ, Ίο ἶ5 
ἀῑνιάεὰ ασαϊπςέ ἨΠπηδθ]/: 
Ἰιουυ 5ἱια]] (οτι 
15 Ἰάπσάοπη 5ίαπά 
21-35 ροσυΜαν {ο Μαέ. 

35 Ου οεἶκο, Ἰουν 64π οπθ θη{ϱΥ 
Ιπίο α 5ίτοισ ππαπ)5 Ἠοιςθ, 
απά εροῖ] Ἠΐ5 σοοᾷς, 
εχοερί Ίο βγεί Ῥιπα 
ένα είτοπσ π]απ ὁ απά {ει 
μα ση] εροῖ] Πῖς Ἡοιςο. 

ΙΝ ΤΗΕ ἄαΟΡΡΕΙΡ. 

Μλαηκ ΙΠΙ. 2. 

35 Απᾶ Ἱο 
οα]]οά έἶνοπι απ{ο Ἠϊπῃ, 
απά εαά 

ππ{ο {ποιπη ἵπ ραγαῦ]ο», Ἠ ουν 
οαπ Βαΐαηπ οαδὲ ος Φαΐαη ὃ 
Ὦ Απά ἵα Ἰάπσάοπα Ῥο 
ἀινιάοᾶ ασαϊηςέ Ιέδο]έ, 
Ενας ΚΙπσάοπα σαπποί 5ίαπᾶ. 
355 Απά Ίβα Ἀοιςο Όο 

: ἀῑνιάεά ασαϊηςέ 1{56Π, 
ναί ἨἈοιιδα οαππούῦ βίαπά, 
35 Απά 1 Θαΐαπ 
πο αρ ασαϊηςί Ἠήπιδο]/ 
απᾶά Ὦο ἀῑνιάσά, 

Ίο οαηποί 

είαπᾶ, 

Ῥαέ Ἰα( απ οπς, 
3Τ Νο παν οαπ οηίθς 
Ιπ{ο α 5ίτοπσ π]απ)5 Ἠουςο, 

απά εροϊ] Ηῖ5 σοοςς, 
οχκοερέ Ίο νη]] Βνδί Ῥϊπα 
ιο ίτοπσ ππαΠ, απά οι 
[ιο ν]] ϱροῖ] Ἠ19 Ἠοιρθ, 

ΡΕΟΤΙΟΝ Χλχ[. 

99 

1σκε ΙΣ. 17. 

11 Ῥπέ Ἰο, 

Κπονήπς (αῖν ὑποιασ]ιές, δα 
Ἠπ{ο {πθτη, 

|. Ῥνουν Κποάοπα 
{ ἀῑνίάοὰ ασαἰπδί Ιέδο]Ε 

ἵ9 Ἠγοισ]ιέ {ο ἀθδο]αίίοπ 5 
απά α Ἀοιςα 
ἀῑν]άεὰ ασαϊηδέ α Ἰοιδε 
{α]]οί]. 
18 Π! Βαΐαπ αἶξο Ὀο 

ἀῑνιάεά ασαϊηδὺ Ἠϊπαδο]έ, 
ου 5181] 

15 ΚΙπσάοπα δέαπά 3 

ΤΠΕ, ΦΘΙΝ ΑΩΔΙΝΞΤ ΤΗΝ ΠοΙΥ (ΠοΟΡΤ, 

81 γγμονείονο Τα ππέο γοιι, | 
ΑΙ πιαππος οἳ 5ἵπ 
απά ὮῬ]αβρΙοπΙΥ 
ϱια]] Ὃο {ογρίνεη 
πΠ{Ο ΤΊΘΠ : 

Ῥιέ ἴἶνο Ῥ]αερ]οπαΥ αραϊηδί | 
Ενα ἨΠοῖγ ἀοδί οπα]] πο | 
Ῥᾳ {ογσίνεη ππίο ΠΙΘΗ. | 
38 Απά γ]οβοθνογ 5ροακοί]ι 

3. Ὑου]]γ Τ καγ απίο γοιι, 
ΑΙ εἴης 

ε]να]] Ῥο {ογσῖνοι 
αΠίο {πο 80Π8 ΟΥ ΠΠΘΗ, 

απά Ῥ]αβρ]ιοπαῖθς γνογογη](]ι 
8οθνογ {116Υ εια]] Ῥ]α5ρΗσπηο; 

Φρο γ. 29. 

| ΄ 

19 Απ νν]λοβοςνου]ι]] 5ροα]ς 
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Μαπτηῆξιν ΧΙΙ. 92. 

χατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθεώπου, 
3 ΄ 3» ο ἀφεθήσεται αὐτῷ 

ε! αν Ἂὴ ”/ Δ 

ος ὁ αν ειπη κατα 

τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, 

οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ 
Π 
Ἂ 

οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι 
2! 2 τρ . 

ουτε ἐν τῷ µέλλοντι. 

] 

ΓΑΕΒΑΙΙΙΕΙ, ΡΑΡΘΘΑαΕΡ 

Μλαηκ ΤΠ. 290. 

5ν"Ος δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

3 3, 2, 

οὐκ ἔχει ἄφεσιν 
εἰς σὺν αἰῶνα, 

ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 
ἁμαρτήματος. 
50 “Οτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκά- 
θαρτον ἔχει. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΠΙ. 

Ίυκε ΧΙ. 10. 

εἰς τὸν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀφεθήσεται αὐτῷ: 
τῷ δε εἰς 

Ν / Ἂρ 

τὸ ἅγιον πνεῦµαι 
βλασφημήσαντι 
οὖκ ἀφεθήσεται. 

Οσα Τ,ο8βΡ)8 ΠΕΙ, ΑΤΙΟΝΒ ΡΘΕΕΙΚ ΗΙΜ. 

«6 ᾿Τδοὺ 
ἡ µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ εἱστήχεισαν ἔζω 

ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 

.” 
ατ Ἠ]πεν δὲ σις αὐτῷ 
2Τὸ Ν αν Ἴσ ρ σ . . 

ο) ἡ µήτηρ σου 
καὶ οἱ 
ἀδελφαί σου εξω ἑστήχασιν 
ζητοῦντές σοι λαλήσαι. 

4530 δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ 
Τίς ἐστιν ἡ µήτηρ µου, καὶ 

τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφά µου ; 
49 κ. , µ σν 

Καὺ εχτείνας την χεῖρα 

αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς 

«αὐτοῦ εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἡ µήτηρ 

µου καὶ οἱ αδελφοί μου" 
δ0 "στις γὰρ ἂν ποιῇ τὸ 
Ἀέλημα τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 

3 , δν 3 Ν ῃ 
αὐτός µου ἀδελφὺς καὶ 

ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν. 

δι Καὶ ἔρχονται ὁἱ 
3 ” ε / 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηβ, 
” » 21 / 

αὐτοῦ καὶ εξω στήχοντες 

ἀπέστειλαν πεὺς αὐτὸν 

καλοῦντες αὐτόν. 

8 Καὶ 
3 / π ως 
ἐκάθητο περ) αὐτὸν 

ὄπζλος α ο. ιο 
καὶ λεγονσι αὐτῳ 
} ὃ 3 σα 1) | ἡ 1δοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ αἱ 

αθελφαί σηυ χα 0) 
ο -. ’ ς ας 
ἀδελφαάί σου έξω 

ζητοῦσίν σε. 
86 Κα) ἀποχριθεὶς 

αὐταῖς λέγει 

Τίς ἐστιν ἡ µήτηο µου 

ἢ οἱ ἀδελφοί; 
δὲ Καὶ περιολεψάµενος 
χύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν χαθ- 
ὠένους λέγει δε ἡ µήτηρ 

ὧου καν οἱ ἀδελφαί µου. 
96 Ὃς ἂν ποιήση τὰ 

/’ ” 9 . 

Ἀελήματα τοῦ Οεοῦ, 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

ΥΠΙ. 13 Παρεγένωτο δὲ πρὸς 
αὐτὸν ἡ µήτηρ κα)οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ, 

καὶ οὐκ ἠδύναντο συνσυχεῖν 
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 

: : . 
να. Απηγγελη δε αὐτῷ λε- 

γόντων Ἡ Αητηρ σου 

καν οἱ 

ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔζω 
δεῖ σε «έλοντες. 

3ὰ Ο δὲ ἀποχκριθεὶς 

εἶπεν πρὸς αὐτοὺς 

Μήτηρ 
μου καὶ ἄδελφοι µου 
οὗτοί εἶσιν οἱ 

σὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 

ἀκούονσες χα) ποιοῦντες. 
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ΜΑΊΤΗΣΝΝ ΧΠ. 92. Μλαακ ΤΠ. 29. Ίυκε ΧΙ. 10. 

α ποτά ασα]ηςδί ο Βοπ οῇ α Ὑνοτᾷ ασαἸηξί {ο Θοη ος 
πηΣΗ, 1 βἰνα]] ο {ογρῖνοι πηΒΗ, 16 5λα]] Ῥο {ογρῖνοι 
Ἠϊπι: Ῥιέ πν]οςοσγου 35 Ῥιέ ιο ἐἶναί εΊια]] Ἠϊπι, Ῥαέ απίο πι (μαί 

εροακοί]ι ασα]ηδί Ῥ]αβρβοιπο ασα]ηςί Ῥ]αβρ]ιομιοί]ι ασαϊηδί 
ἴνο Ποῖν (αλιοςί, 16 5μα1] πού 
Ῥᾳ {ογσῖνεῃ Ἠϊπα, ποϊί]ου ΤΠ 
ες ννοτ]ἆ, ποϊέλου 1Ἠ {ια 
γγοτ]ά {ο 69Π16, 

ἴνο ΗΠο]γ (αλιοδί λα] πονον 
{ογρῖνεποςς, Ὀιί 15 ἵπ ἆα- 
σον οἳ είετια] ἁαπΙπα ΙΟ : 

ιο Ηοἱγ (.ορί, 16 α]] πού 
Ῥο {ογρῖναῃ. 

| 
| 
Ἱ 

50 Ῥουαιςο {116Υ ϱαἰἀ, ο ᾿ 
Γ ἨαίἩ απ απο]θαπ βρ]νῖθ. 

| 

| | 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΙΠ. 

Ου 1 οπυ) ΠΕΙ ΑΤΙΟΝΡ ΘΕΕΚ ΗΙΜ. 

“6 Ῥε]ιο]ά, δι Τ]ογα οαπ1ς {]νοη ΥΠΠΠ. 19 Τοπ «απιθ {ο Ἠ]πα 
5 πιοίμεν απά 15 Ὀγοί]τον. , Πἱς ῬγοίἩγοη απ Ἰῖς πιοίμου, , Ε18 πιοί]εν απ Ἠὶ5 ῬγοίἩγοη, 
είοοᾷ γη ποιέ, απά, δίαπαῖησ νηποιιέ, 
ἀθδίης {ο βρθα]ς η] Ἠήπα, ; 5οπέ ππίο Ἰήπη, οα]]ο πι, 

αμα απά εοα]ά ποί «οπιο αἲ Ἠῖπα 
ἠιο ππσ]Ωιᾶο κας αροιέ | {ον ἴθ ῬγοῬ. 

Τ ει οπο καἰᾶ ππίο Ἠΐη, ; Ἠϊπας απά {1ου ςαἲς] πο Ἠάπας , 3 Απα 16 ννας {ο]ά Πήμα 
Ῥε]ιο]ά, Ῥε]ιο]ά, Ὦγ εδγίαϊη γνΙοἩ εα1ς, 
Ώιγ πποί]χον απ (11γ Ῥτοίγεν ; 1γ πιούλογ απ {11γ Ὀνοίμγοι , ΤΗΥ πιοίμου δε (11 ὈγοίἩτοι 
είαπᾶ ν]ιοιί, νη(]λοιό είαπά νοιί, 
ἀεδίτῖπςσ {ο 5ροα]ς γη] {Ἴσο, / 5εε]ς {ΟΥ (που, ἀθείτίης {ο 5οο {ῇςο, 
45 Ῥας Ίο αηβννογοὰ 55 Απά Ίο αηβγονεά 3 Απ ο αΠβννοοἆ 
απ εα1ά απ{ο Επ Όνετη, δαγΊπς, απά ραϊᾷ απίο {λθιη, 
θιας {ο]ὰ Ἰήπα, 

Πο 18 ΙΗΥ πιοί]ον ὁ απὰ Ἠλ]ιο 15 πιγ πποί]θχ, 
νγο απο ΠΙΥ Ῥτοί]γοπι ΟΥ ΠΑΥ Ῥνοί]νοῃ Ὁ 
45 Απά ιο εἰγοίσ]λες Ἠϊς Παπά ; δν Απά Ίο Ἰοοκοά τοιπᾶ 
{οννατά 115 ἀἰδαῖρ]ος, αροιμέ ο. έἶοπι νο] δαΐ 

απ ρα1ᾶ, αροπί Ἠήτη, απά δα1ς, 
Ῥε]ιο]ά Βε]ιο]ά 

ΠΙΥ ΠΙΟΙΊΟΥ πιά αγ Ὀγο το! | ΠΙΥ πποί]ιογ απ πΥ ῬγοίἨγοπ! . ΜΥ ποἴ]ον απά παν ΏγοίΊγοτι 
δ0 Ἐογ Ωοβοευεγ κια] ἀο 55 ον νοβοσνου ]ια]] 4ο ; απο {Ἴνοδο γν]]ο]ι Ἠομγ 
Ώια γν]] ο πιγ Εαίλον γνῖο , ιο γν] οἱ ἀοά, ' ἴμο γγοτᾶ οἱ ἄοά, απά ἆο 18. 
18 1Π Ἠσανεῃ, 

Ἡ | : 
Ώνα 8.π1θ 19 ΤΩΥ Ὀχοί]λους, νο 64Π1θ 15 πιγ Ὀτοί]μου, 
Επά αἰρίον, απά Πποί]ος. απά ΠΙΥ αἰδίεν, απά πποίλον, 



49 ΡΛΗΒΑΙΙΕΙ, ΡΑΘΞΘΛΑΒΡ 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΧΙΠ. 

ΊκτεοΡΌοτΙον το ΤΗΕ ἘΛΕΛΒΙΙΕΡ. 

Μαπττηκνν ΧΤΠΙ, 

1Ο Ἰησοῦς. . . . ἐκάθητυ 

παρὰ τὴν 3άλασσαν. 

ὃ Καὶ) συνήχθησαν 
πρὸς αὐτὺν ὄχλοι πολλοί, 

3 Δ 

ὥστε αὐτὸν 

εἰς πλοΏν ἐμκάντα 

χαθῆσθαι, 
4 ο . ο 

χο) πᾶς ὐ ὀχλος 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰστήχει. 
8 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς 

πολλὰ ἐν παραξολαῖς 

λέγων 

Τηπ ΒΑΠΑΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΦΟΥΝΥΕΗ. 

Ἰδοὺ ἐξῆλθεν | 
ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν, | 

4 Καὶ ἐν τῷ 
΄ 4 τα 1 λ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν 

” ΄ 

ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδύν, 

χαὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ 
χατέφαγεν αὐτά. 
δ”βλλα δὲ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου 

οὖκ εἶχεν γῆν πολλή», 
ος ο 

καὶ εὔθεως εζανετειλεν 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς" 

6 'Ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 

ἐχαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ 

Μλεκ ΤΥ, 

1 Καὶ πάλιν 
ἤρξατο διδώσκειν 

παρὰ τὴν άλασσαν. 
Καὶ συνάγεται 

Ἡ έν / σος αρ 
πρὺς αὐτὺν ὄχλος πλεῖστος, 

ὥστε αὐτὸν 
ἐμθάντα εἰς π]λοῖτόν 

χαθῆσθαι ἐν τῇ «αλάσσῃ, 
χαὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

πρὺς τὴν άλασσαν 
ἐπὶ τῆς γῆς ἠσου. 

3 Κα) ἐδίδασχεν αὐτοὺς 
ἐν παραθολαῖε πολλά, 
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΠΓ. 

8 λΑχούετε. ᾿Ιδοὺ ἐξῆλθεν 
ε ΄ .”» πι 

ὁ σπείρων σπεῖραι. 

4 Καὺ ἐγένετο ἐν τῷ 
σπείρειν ὃ μὲν 
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 

χαὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ χαὶ 

χοτέφριγεν αὐτό. 
δὅ Κα) ἄλλο ἔπεσεν 
3 .” αλα 

ἐπ) τὸ πετρῶδες καὶ ὅπου 
9 5 ρω / 

οὐκ εἶχεν γῆν πολλην, 
” Ν ε.. ΄ 

καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν 
διὰ τὸ μὴ ἔχει βάθος γῆς: 
6 Κα) ὅτε 
ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, 
3 / μ ὃ Δ Ν 

ἐκαυματίσθη, χα) διὰ τὸ 

Ίσκε ΥΠΠ. 

4 Συνιόντος δὲ 
ὄχλου πολλοῦ 
χαὶ τῶν κατὰ πόλιν 

ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν 

εἶπεν 

διὰ παρα υλῆς 

| δ᾿Εξῆλθεν 
ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι 

τὸν σπύρον αὐτοῦ. 
Καὶ ἐν τῷ 

σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν 
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 
χαὶ χατεπατήθη 

χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
Χατέφαγεν αὐτό" 

6 Κα) ἕτερον κατ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν πέτρα», ' 

καὶ φυὲν ἐξηράνθη 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰχμάδα" 



ΙΝ ΤΗΕΡ ἀΟΒΡΕΙ.Σ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧΠΙΙ. 

45 

ΊκτποΡρύστΙον ΤΟ ΤΗΕ ΑΗΔΒΙΕΒ. 

Ματτηεν ΧΠΙ, 

τα... 
εαΐ ὈΥ ἴ]ιο 5οα-»146. 
3 Απά στοαί πα] (αᾶοθς 
ντο σαΐ]ογεὰ {οσαί]εν 
ππίο Ἠϊτη, 

βο Ε]ναί Ίο ποπέ Ιπίο 
Ά 5Η1Ρ, απά εαΐς 
απιά ἴἶια γν]ο]α πι] έιάο 
εἰοοά οἩ {16 5Ίχογθ. 
5 Απά Ἱιο 5ραΚο 
ΠΙΑΠΥ (ήησς πη{ο ἔ]χοπι 
1η Ῥαταβ]ε5, 5αγΙη5, 

{ας ὉΥ ένο «θα οἨ {]ιο Ἰαμά. 
: 3 Απά Ίο ἰαασ]ιέ 

Μαπκ ΤΥ. | 

1 Απά Ίο ῬΏοσαπ ασαἶἩ 
{ο {πο Ὦγ ἴ]αο 5ο. 5ἷάο : 
απά {λογο 
γγας σαίποτος 
πη{ο Ἠ1πη 
α στοαί πα] (αάθ, 
5ο {]ιαί Ίο οπίογοά ΙΠίο 
α 5Η1Ρ, απά δαΐ 1π ἴ]ιο 56α ; 

απᾶ {1ο πν]ο]α πι] πάς 

ἴποιῃ ΠΠάΏΥ (ήπσς 
ὮΥ Ῥαγαβ]ος, απιά 5αϊά 
ππ{ο {επι 1π Πῇς ἀοσίτῖηο, 

ΦΕΗΟΤΠΙΟΝ ΧΣΧΙΥ. 

ΤΠΕ ἘλβλΒΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΝΕΕ. 

Ἐε]ιο]ά, 
α 8οΥγ6Υ νεηί /ογ/ 
{0 ΔΟΥ: 

4 Απᾶ 
Ίρ]ιεπ Ἡς βουγθᾶ, 80ππο δεειῖς 
{6]1 Ὦγ (ιο γγαγ 5ἶάο, 
απ 
ιο {ον]5 οαπιθ 
απά ἀενουτεά ἔποτα πρ: 
5 Βοπηθ {ε]] προῃ 
βίοἩγ Ῥ]ασ65, λογο {1ο 
Ἰαὰ πο πιο] οατίῃ : 
απά Γογήμυί (1νοΥ 
ϱΡτυησ αρ, Ῥοσαδο {116γ Ἰαὰ 
ηο 4εέρπεβ οἱ οατί]ι : 
δΑπᾶ γνΊχθη {ιο ΜΗΠ 1ωαδ πρ, 
Όναγ νγεγο 5οοτο]λοά ; απᾶ, 
Ῥεσπιβθ {6γ Ἰπὰ πο του, 

3 Ἡρατ]κεῃ; Βε]ο]ά, | 
ἔλατο υγοπί οί α 5ΟΝ/6Υ | 
{ο 80ΟΥ’ : 

4 Απά Τ6 οππηθ {ο ρᾳ5, 
45 Ίο 5ουγ6ς, 80Π16 
{611 Ὦγ ιο νγαγ εἶάο, 
απά 

Πιο {ονν]ς οἱ ία αἲγ οππια 
απά ἀενοιταά 1 πρ. 
ὅ Απά εοπιο {611 οἩ 
ίοπγ στοιπᾶ, ν]ογο 16 
Ἰαά πο ππαο οαγ{: 
απά ΠππιδάΙα(ο]γ 16 
6Ρταπσ αρ, Ὀεσπιδο 1 Ἰνηά 
πο ἀορί οὗ εστί] : 
5 Ῥτέ νο ένα ΑΗΠ γγαβ πρ. 

6 νγαβ βοοτε]ιεᾶ ; απά 
Ῥεσα κο Τξ αά πο τοοί, | 

Ίυκε ΥΤΠ. 

4 Απά νηοη πας] Ῥθσρ]ε 
Ίνογο σαίποτγεᾷ {οσείμεγ, 
απ Ὕνογο 6ΟΠ16 {0 ΠΠ 
οαέ οἱ ϱΥοΥ αἴέγ, 

ιο 5ρακο 

Ὦ} α ραταβ]ε : 

54 εουεγ τυεπέ οί 
{ο 801 5 5οος : 
απαά 

35 Ἡο 5οπγοᾷ, ΒΟΠΊΘ 

{611 Ὦγ ιο Ίναγ ρ]άθ; απᾶά 
16 γα {γτοάᾷεπ ἀοντ, απᾶά 

ἴια {ογ]ς ος {]ιο αἲγ 

ἀονοιτες 16, 

5 Απά δοπιθ {611 προῃ 
α του; 

Γ απά αξ 80ΟΠ 48 16 γνα5 
| Αρταπσαρ, 16 νλετεά αγγ, 
' Ῥοσσκο 16 ]ασ]κεἆ πιοϊείυτο, 
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ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΠΠ. 6. 

μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθ 
τ ν κ ξ/ αρ τς ο 

Άλλα δὲ ἔπεσεν 
9 Ν ν 3” /) 

ἐπὶ τὰς ἀχάνθας, 
4 3 ΄ ε 2/ 

καὶ ἀνέεησαν αἱ ἄκανθαι 

χαὶ ἀπέπνιζαν αὐτὰ. 

8”βλλα δὲ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
χαὶ ἐδίδου χαρπύν, 

ο λ ε ΄ ε! Ν 

ὃ μὲν ἐχαωτόν, ὃ δὲ 
« / ε! δν) ’ 

ἐξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

9 « 2/ ιμ ο. / 

ο ἔχων τα (ἀκούειν) 

ἀκουέτω. 

19 Καὶ προσελθύντες 
οἱ µαθηταὶ. (αὐτοῦ) 

εἶπαν αὐτῷ 
Διὼ τί ἐν παραξολαῖς 

λαλεῖς αὐτοῖς : 
11 'Ο δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς "Οτι ὑμῶ 

δέδοσαι γνῶναι τὰ μυστήρια 
τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 

ἐχείνοις δὲ 

οὐ δέδοται. 

15 "στις γὰρ ἔχει, 
δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ περισσευθήσεται’ 

ὅστις δὲ οὐκ έχει, 
χαὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
ἀπ αὐτοῦ. 
15 Δία τοῦτο ἐν παρα[οολαῖς 

αὐτοῖς λαλῶ, 

ὅτι βλέπωτες 
οὗ βλέπονσιν 
χα) ἀχούυντες οὐκ ἀκούουσιν 

οὖδε συνιοῦσιν. 

14-15 ροσυ]ατ {ο Μαϊ, 

Ἁήαδαπκ ΤΥ. 6. 

μὴ ἔχειν ἑέζων ἐξηράνθη. 
Τ Καὶ ἄλλο ἔπεσεν 
εἰς τὰς ἀχκάνθας, 

χαὶ ἀνέεησαν αἱ ἄκανθαι 
χαὶ συνέπνιξαν αὐτό, 
καὶ καρπὺν οὐκ ἔδωκεν. 
8 Καὶ ἄλλα ἔπεσεν 
εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, 

καὶ ἐδίδου χαρπὸν 

ἀναξαίνοντα καὶ αὐξανόμε- 
νον, καὶ ἔφερεν εἰς τριάκοντα 
καὶ εἰς ἑξήχοντα 
χαὶ εἰς ἑκωτόν. 

ὃ Καὶ ἔλεγεν 
ϱ. ”/ μμ. 3 / 

Ος εχει ὦτα ἄχουειν 

ἀχκουέτω. 

10 Κα) ὅτε ἐγένετο χατὰ 
μόνα, ἠξώτων αὐτὺν οἱ 
αὐσὺν σὺν τοῖς δώδεκα 

περὶ 

τὰς παραθολάς. 

11 Και ἔλεγεν 
3 ” ε .”» 

αυτος Ύμὴ 

τὸ µυστήριον δέδοται 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ" 
ἐχείνοις δὲ τοῖς εξω 

(8ε6 ν. 12,) 

ἐν παραδολαῖς τὰ πάντα 

γίνεται, 

15 "Ίνα βλέποντες βλέπωσι» 
χαὺ μὴ ἴδωσι. 
καὶ ἀχκυύοντες ἀχούωσιν 

καὶ μὴ συνιῶσιν, 
µή πυτε ἐπιστρέψωσιν 
καὶ ἀφεθῃ αὐτοῖς 

(τὰ ἁμαρτήματα) 

Ίσκε ΥΠΠ. 7. 

Τ Κα) ἕτερον ἔπεσεν 
ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, 
καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 

, 
ἀπέπιιξαν αὐτό: 

ας! ” 

8 Κα) Ἑτερον ἔπεσεν 
εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, 
καὶ φυὲν ἐποίησεν χαρπὺν 

ἐχατονταπλασίονα. 

Ταῦτα λέγων ἐφώνει 
“Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. 

ὃ ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν 
οἱ μαθητα) αὐτοῦ 

(λέγωτες) 
σίς εἴη ἡ παραξολὴ αὕτη. 

“Ο δὲ εἶπεν 
'Υωῦ 

δέδοσαι γνῶναι τὰ µωνστήεια 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
γοῖς δὲ λοιποῖς 

ἐν παρα ζολαῖς. 

ἵνα βλέποντες 
μὴ βλέπωσιν 
χαὶ ἀκούοντες 
μὴ συνιῶσιν. 

Φρο ν. 19. 



1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΗΕΙΙ5. 

Ἀδητηςσνν ΧΙΙ. 6. 

που νηέ]ογοά Α1νΑΥ : 
Ἰ Απᾶ 5οπιο {ο]] απποπς 

Ώπογης; απά {ο (πονης 

αρτιηςσ αρ, απᾶ οορεᾷ 
έἶιοπη : 

8 Ῥιΐ οἱ]νογ {ο]] ὑπίο 
6οοᾶ ϱτουπά, 
απά Ὀτοισ]ιέ {οτίἩ Ερῖε, 

80ΠΘ απ Ἠαπάγος 7οία, 
8ΟοΊη6 ἶχίγ {ο]ά, 5ο (τίγ 
{ο]ά. 

5 Το Ἰαἰλ εΔΙ5 {ο σαχ, 
οί Ἠϊπι Ἰθαι. 

19 Απά {ια ἀςαῖρ]ος 
σα116, απιά δα]ᾷ απίο ἨΙΙΗ, 

γ΄ εροακοςύ ἴλοι απίο 
έλοπα ἵπ ραταῦ]ος 
11 Ἠο απβγγογθά απά εαῖὰ 
ππί{ο {λθπα, Ῥεεαιςο 
19 15 σῖνοῃ ππίο γοι 
{ο Κπονν έλα πιγδίοτ]ο8 
ος μα Κπσάοπα οἱ Ἠθανθη, 
Ῥι6 {ο ἔπθπι 
16 15 
πο σῖνεῃ. 
13 Ἐον ν]ιοβοθγον Ἰαί]ι, {ο 
πα 5ηα]] Ὄο σἶνοι, απά Ίο 
εια]] Ἰανο πιοτο ααπάκησθ: 
Ῥαέ νΥοδονογ ἸαίἩ πο, 

{γοπα Ἠϊπι λα] Ὦο ἰα]κοη 
αναγ 6νοπ (μαί Ίο Πα], 
19 Τ]ιογοίοτο βροα]ς Ι {ο 
Όνοια 1π ραταῦ]ες: Ὀδοφιιδο 
Ώνογ εεοῖηα, 
566 ποί; απά 

Ἠθατίπς, {ου Ίαν πο ; 
πθϊί]ογ ἆο {ἶπογ ππάογδίαπιά, 
14-15 Ῥρεου]αχ {ο Μαιι, 
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Μλαακ ΙΥ. 6. 

16 νη(ποτος ανναγ. 
{ Απά 5οπιο {6]] απποηπς 
{λλογης, απά ἴ]ιο (1ουη58 

ϱτονν πρ, απά ο]ο]κοά 
Ἱ, απά 16 γ]ο]άσοὰ πο Εα1, 
5 Απά οἵ]νον {011 ο 
σου στοιυπᾶ, 
απά οἷά γιο]ά 16 ελα 
6ΡταἩς πρ απά Ιπογοαδθς ; 
απά Ὀτοιισαί {οτί 
«οπ1θ {ΗγίΥ, απά 5οπηθβἰχίγ, 
απά δ0Π16 απ απάτες. 

δ Απά ο ει] απίο {Ίοπη, 

Ἠο ναί Ναί] ο.» {ο σαχ, 

]οί Ἠϊπι Ἠσαγ. 
19 Απά πο Ίο Ίνας αἶοπο, 
ἠναγ ἐπαί Ὕγοτο αροαέ Ἠάπα 
ηλ 1ο ἔνγε]νο 
αβ]κοᾷ οἱ Ἠἶπα 

ιο ραταβ]ο, 

11 Απ Ἰ]ιο καϊά 

απίο {]θπῃ, 

Γ Ὀπιίο γοιι 1ὲ ἶ6 σἴνοῃ 
(ο Ίου ἴ]λο 1ηΥΡίΟΥΥ 
ο ιο ΚΙπσάοιη ο{ ἀοά : 
Ῥαῦ απίο (Ἴλουι (ναί αγο 

πη(λοιί, 
(86ο ν. 12) 

{ αἲ Όχοδο (Ἠήησς 

απο ἆοπο π ραταβ]ος: 
13 Τ]αί εοοῖησ (Ίχογ Ππαγοο, 
απά ποί ρογοσῖνο; απᾶ 
Ποατῖησ {Που παν Ἰθαν, 
απά πού απάστδίαπά : 

Γ]εδί αἲ αΠΥ πιο {]λογ 
αμοι]ά Ὦο οοπνοτίαοᾶ, απά 

Ολοῖγ 81ης εἹοιι]ά Ὦο 

(οχρίνοπ ἔπεπι. 

Ίυκε ΥΠΠΙΠ. 7. 

τ Απά 8οηιε {ο]] απιοπη 
λογής απά ο (λογής 

6ρταησ αρ νν]ν 1ΐ, δε ο]ο]ιοά 
Τε, 
δ Απά οἵ]ιογ {6]] οἹ 
σοοᾷ στουπά, ὃς 5ρταπσ ἩΏ, 
απά Ῥαγο Ενας 

απ Παπάγος {οἱά, 

Απ ποπ Ίο Ἱαά 5αϊᾶ 

έἶχοβο {ήπσς, Ίιε ογ]αᾷ, 
Το Οιαῦ Παζ οαγς {ο Ἠσαν 

1εί Ἠ]πα Ίποαι.. 

δ Απά Ἠὶ5 ἀῑδοιρ]θς 
αδ]κοὰ Ἰήπῃ, δαγίηα, 
Ἠγ]αί τηϊσ]ιέ 
Ες ῬαναΡ]ο Ῥο ὃ 
10 Απά Ίο αι, 

Ὀπίο γοι 16 19 οἴνοι 
{ο ἸκπονΥ ἐλα πγςίογίθς 
ο ιο Κάπσάοιη οἱ ἄοά : 
Ῥιέ {ο οί] 

η Ῥαγαβ]θς ; 
Οναί εοοῖης {ου 
πηϊσλέ ποῦ 5ο6, απά 
Ἠοδατῖησ {116Υ 
πη]σΕέ πού ππάσγρίαπᾶ, 

6ο ν. 12. 
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Ματτπςν ΧΙΙ. 18. 

18 "γμεῖς οὖν ἀχούσατε τὴν 
παραξολὴν τοῦ σπείραντος. 

19 Τ]αγτὸς ἀκούοντος 

σὸν λόγον τῆς βασιλείας 
χοαὶ μὴ συνιέντος. | 
ἔρχεται ὁ πονηξὸς 
καὶ ἁρπάζει τὸ 
ἐσπαρμένον ἐν τῇ 
Χαρδίᾳ αὐτοῦ" 

ε Ν λ 
ὁ παρὰ τὴν 

κε 3 
οὑτός εστιν ς 

ὁδὸν σπαρείς. 

3030 δὲ ἐπ) τὰ πετρώδη 
σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ 

σὸν λόγον ἀκούων 
καὶ εὖὐθὺς μετὰ χαρᾶς 
λαμβδάνων αὐτόν. 
9] ο... Ὃι εν, 

Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν 
ἐν ἑαυτῷ 
ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, 
γενομένης δὲ Ἀλίψεως 
Ἂ .ω ἤ Ν , 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 

εὐθὺς σκανδαλίζετα,. 

35 "Ο δὲ εἰς τὰς ἀχάνθας 

σπαρείς, οὗτός ἐστιν 

ὃ τὸν λόγον ἀκούων, 
καὶ ἡ μέριμνα | 

ποῦ αἰῶνος χαὶ ἡ ἁπάτη 

ποῦ πλούτου 

συμπνίγει τὸν λόγον, 
καὶ ἄκαρπος γίνεται. | 

ΡΑΕΑΙΠΙ ΕΙ, ΒΑΡΡΘΑΕΡ 

Μαηκ ΤΥ. 189. 

19 Καὶ λέγει αὐτοῖς 
| 

Οὐκ οἴδατε τὴν παραθολὴν 
σαύτην, καὶ πῶς πάσας 

τὰς παραξολὰς γνώσεσθε : 

14Ο σπείρων 
τὸν λόγον σπείρε!. 

16 Οὗτοι δὲ εἶσι οἱ παρὰ 
Ν εθι μ] ΄ 

σὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται 

ὁ λόγος, καὶ ὅταν 
5 / 

ἀκούσωσιν, 

”/ [ο 

εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς 

καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν 

ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 

Φᾳρο ν. 12. 

16 Κα) οὗτοί εἶσιν ὁμοίως 
ὁἱ επ) τὰ πετρώδη 

σπειξόµενοι, οἳ 

ὕταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον 
εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 

λαμθάνουσι αὐτόν, 
1Τ Καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν 
λες. ο ἐν ἑαυτοῖς 
ἀλλὰ πρόσκαιροί εἶσιν, 
εἶτα γενομένης λ/ψεως 

ἢ διωγωοῦ διὰ σὺν λόγον 
εὐθὺς σχανδαλ{ζονται. 

16 Ἱκαὶ ἄλλοι εἰσὶν 
οἱ εἷς τὰς ἀκάνθας 

σπειρόµενοι! οὗτοί εἶσιν 
οἱ τὺν λόγον ἀπούσαντες, 

19 Καὶ αἱ μέριμνα! 
σοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη 
σοῦ πλούτου 
καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 
ἐπιθυμίαι εἰσποξευόμεναι 
συμπνίγουσιν τὸν λόγον, 
χα) ἄκαρπος γήεται. 

Ίυκε ΥΤΙΠΙ. 11. 

11 "Ἔστιν δὲ αὕτη 
ᾗ παραξολή. 
“Ο σπόρος 

ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 
19 . Ν Δ 

Ο; δὲ παρὰ 

τὴν ὁδόν 

εἶσιν οἱ ἀκούοντες, 

εἶτα ἔεχεται ὁ διάεολος 
καὶ αἴρει τὸν λόγον, 
μμρο- 
ἀπὸ τῆς 
Χαβδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ 
πιστεύσαντες σωθῶσιν. 

19 Ο) δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας 
οἳ 
ϱ“ 3 { 

ὅταν ἀκούσωσιν 
.Ἱ αν ετὰ χαρ 

ἔχονται τὸν λόγον, χα 
οὗτοι ἑέζδαν οὐκ. ἔχουσιν, 

χαιρὸν πιστεύουσιν 

καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 

ἀφίσταντοι. 

πεσόν, οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκούσαντες, 

χαὴ ὑπὸ µεριμνῶν 

χαὶ πλούτου καὶ ἡ δονῶν 
σοῦ βίου 
πυρευόµενοι 
συμπιίγονται 
χα) οὗ τελεσφοροῦσ». 
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Ματτηςν ΧΙΙ. 18. 

15 Ἠσαν γο {λογοίογο 
Πιο ραταῦ]ο ΟΕ {ιο 5ΟΝΘΥ. 

19 γ]οη αγ οπθ 
ἠοατθίἩ ἴ]νο γνογὰ ο{ {ια 
Κπσάοπα, απά απάρτδίαπά- 
οἵ] 16 ποῦ, 

Έναν οοπηθί] ἔἶια γη]ο]κεά οπο, 
απά οπίολοίἃ ανγαγ (ναῦ 
νγΏ]οὮ ἵνας ΦΟΝ 1Π. Ἰ]ς 
Ἠοατῦ, 

Τῆ1ς 16 Ίο ν]]ο] γοσθῖνοἆ 
εοοά Ὦγ ἴἶιο γναγ δ1άο. 
30 Ῥιέ Ίο εἶια 
γθορῖνοά {ιο 5οεὰ 
ΙΠ{Ο 5{οπΥ Ρίασες, 
έλα 6α1πο 15 Ίο (ναί Ἰχοαχ- 

οί] ἐἶιο γγονᾶ, απά απο 
η] 1οΥ γοσθ]νοί]ι Τί : 
51 Ὑοί Ἠαί] Ἡο ποί του | 
1π Ἰήπικα]{, 
Ῥαέ μπεί] {ον α τω]]ο ; 
{09 νν]οη 

(πα]α{ῖοη. ΟΥ Ρογβ6οΜΙΟΠ 
αγϊδοί]ι Ὀσοσα δε οΓέ]ιο πνονς. | 
Ὦγ απά Ὦγ Ίο 18 
οβεπάσά. 
23 ο αἰκο εἶναί 
τοσεῖγεὰ 5οοά αΠΠΟης ἴ]α 
έΊλουης 18 Ίο ἐἶναί 
Ἰοαγοί]ι ιο γνογὰ ; απά 
ενα οατο οἳ (15 πνοτ]4, 
απά {ιο ἀοσσι(α]ηορς 

ο τΊσ]ος, 

οἶλοκο {ἐ]ο γνοτά, 

Γ οἨ ΒίοπΥ ϱτουπς: 
νο, Ὑνλοπ {ἶλεγ Ἰανο Ἰιοαγά 

Ὁ «Πλοίο. οἳ ΡογβθοιΜΙοή 

παπά ιο Ώοσοπισί] 
απ ΓΙ], 

1νΝ ΤΗΕ ἀΟ0ΟΒΡΕΙΝ. 

Μλδεακ ΤΥ, 189. 

19 Απ Ίιο δαϊά τπίο {πθηῃ, 

πουν γο ποῦ ἐλῖς ραταβ]ο 
απιά ουν {οι γη] γο Κπιονν 

411 ραναῦ]ος | 

1 Ἔμο 8ου βογγδίἩ έλα 
γγογς. 
16 Απ ἴἶιοςο απο ἴ]λου Ὦγ 
νο νναγ εἶάς, πν]ογο {πο 

γγονὰ 1 ον} Ῥαΐ, νου 
Όπου Ἰανο Ἰοατς, 

Μαΐαπ οοππείἩ ΠηπηθαΙαίο]ν, 
απά {α]θί αγγαγ ο γνογὰ 
Ειναί γναξ 5Ο ΝΥΠ 1η {Ποῖν 
Ἰοαγίς. 

16 Απ {ἶιοςο ανα {1ου Π]κο- 
Ὑήδο ΥγΠῖο αγθ ΒΟΥΝΗ | 

νο Ἰνογᾶ, ΠπππιοζΙα{οΙγ 

γοσοῖνο 16 νι σ]αάποςς ; 
11 Απ Ἰανο πο τουῦ 
Ιπ {Ποπηβο]νος, 
απᾶ 5ο οπᾶατο Ῥαΐ {ου 

ἃ πιο: αβογγναγᾶ, Ἠν]λοη 

αγ]δοίἩ {ο χο γγογς 5 βα]κο, 

ΠπηπιοζΙα{ο]γ (1νογ ατο 
οΠοπάσά, 
15 Απά {λοδο αγο {]νογ γν]] σι 
ΔΥ6 ΟΝΗΏ ΑΠΙΟΠΟ {Π1οΥΠΡ 7 
5ο] α 
Ἠθαγ ιο πνονᾶ, 195 Αι 
(ἶιο σαγ65 οἱ Ες νγον]ά, 
απά ιο ἀοσσιίβα]πο»ς 
ος τΊσ]μος, απά {ο Παςί5 

οἳ οίνου ἐμ]πισα | 
οπίοτίησ ΤΠ, οιο]κο ένο Ἰγογς, 

Γ αιιά ΤΕ Ῥοσοπποί]ι 
| ππ (11, 

4τ 

Ίσκε ΥΙΠΙ. 11. 

11 Νουν ιο ραναὈ]ο ἵ ἐς: 
Το βοοςᾷ 18 ἴ]ιο 

πγονᾷ οἱ (αοά. 

13 Έ]οκο Ὦγ 
πιο γα 5ιάο αγο 

νου 
Όναί Ίσα : 

ἴοηπ οομιοί] {μα ἀσνι], 

απά ἰα]κείῃ ανγαγ ἴ]νο ννονά 
οαί οἱ {]οιν 

Ἠθατίς, Ἰοί {πογ 5λοι]ά 
Ῥο]ϊονο αιιά ὢο εαγες. 

15 ΤἩογ 

τ οἩ ἴλο τουῖς αγο {πογ 
νο, Ὕνποι {ου Ἠσαν, 

Γ ποοθῖνο ἴμο ποτ γι 1οΥ ; 
απά {ποξο Ἠαγο πο τοοί, 

νΙοὮ {ου α ν]Ι]ο Ῥομονο, 

απα 1π πιο οἱ 

(οπαρίαίποἩ 

[α]] αναγ. 
1 Απ (λαί Ίο] 
{61 απποπισ (λου8 

απο {Ἠογ, ν]ΙοἩ, νοη ἐπου 

Ἰανο οστά, σο {οτίπ, απ 

αγο οο]ος ννίἩ οαγο5, 

/ . 

' απά τῖολςος, απά Ῥίδαδαγος 
οἱ 5 Πίο, 

απ Ὀτίησ 
πο ΕΠΙ {ο ροίοσίίοη, 
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Ματτπεν ΧΙΙ. 28. 

38 'Ο δὲ ἐπὶ τὴν χαλὴν γῆν 

σπαρείς, 
/ 

οὑτός ἐστιν ὁ 

Δ , 3 /{ 

τὸν λόγον ακούων 

χα) συνι 

ὃς δὴ χαρποφορεῖ καὶ 

.» -ἱ 

΄ 
ες, 

Ν ε 

ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, 
ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριά- 
ποντα. 

ὤρθο ὉΙΙ. 2. 

Φρο ΥΤΠΙ. 2. 

ῬΡΑΕΒΑΙΙΤ ΕΙ, ΕΑΒΘΡΘΑΕΡ 

ΜΑηκ ΤΥ. 20. 

50 Κα) ἐχεβοί εἶσιν 

οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, 

5” 

οἵτινες 

ἀκούουσιν τὸν λόγον 
χαὶ παραδέχονται, 
μ π ο . 3 
καὶ χαρποφοροῦσιν ἐν 

” ει". 

σριώκοντα καὶ ἐν ἐξήκοτα 

καὶ ἐν ἑκατόν. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

31 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ὅτι µήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
ἵνα ὑπὸ τὺν µύδιον τεθῇ 
ἢ ὑπὸ τὴν χλίνην, 
οὐχ. ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 

τεθῇ : 

3 Οὐ γὰρ έστιν κρυπτύν, 
ἐὰν μὴ Φανερωθῃ: 
: .] απ Ὅ 6; Ί 

οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκευφον, 
3 5ης 

ᾱλλ «να 

ἔλθη εἰς Φανερόν 
ον φ νι 

Ρο] ”/ 2/ 5. ε) / 

Έ/ τις εχει ὦτα ἄχονει, 

ἀκουέτω. 
- Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Ἑλέπεσε σί ἀχούετε. 
} αρ ίρο τν 
Ἐν ᾧ µετεῳ µετεείσε 

μετρηθήσεται ὑμῆ, 
καὶ προστεθήσεται ὑμῦ. 
(τοῖς ἀκούουσι.) 
35 Ὃς γὰρ ἔχει, δυθήσεται 

αὐτῷ": καὶ ὃς οὐκ ἔχει, 
”/ 

καὶ ὃ εχει 
ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 

Ίυκε ΥΙΠΠΠ. 15. 

ο] 

1δ Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, 

τ’ , 3 ολ 
οὑτοί εἶσιν ὀίτινες 
3 , 5 ον ας ” 

ν χαρδίᾳ χαλῇ καὶ ἀγαθῇ 

ἀκούσαντες τὸν λόγον 

χατέχονσιν 

χαὶ χαρποφοροῦσιν 

ἐν ὑπομοῇ. 

ῬδΕΑΒΙΠ ος Αα ΙΙΟΗΤ υΝΡΡΠ Α ΒύΘΗΕΙ, 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας 
: ΐ 

χαλύπτει αὐτὸν σχεύει 
αν ε 

ἢ ὑποχάτω χλίνης σίθησιν, 

ἀλλ) ἐπ) λυχνίας 
΄ {“ νά 3 

σίθησιν, ἵνα οἱ εἴσπορευ- 

όµενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 
1Τ Οὐ γὰρ ἐστι χρυπτὺν 
ει 3 ΔΝ ΄ 

ὃ ά φανερὸν γενήσεται, 
οὐδὲ ἀπόκευφον 
Ὁ οὗ γνωσθήσεται καὶ 

3 η ”/ 

εἰς φανεξὸν ελθ]. 

18 Ἑλέπετε οὖν πῶς ἀχούεσε" 
Φᾳ6ο Υ]. 98. 

ων) 3] 4 ες κ βή 

ὃς ἂν γὰρ ἔχΊ, δο ήσεται 
ε) Ἂ . 2” 

5 αν ὧη εχῇ 
εἰ - 

καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν 
η 9 υ 3 ΄ 3 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 



Ματτπειν ΧΙΠ. 25. 

3-5 ἙῬπί Ίο (ναί τουεῖνοά 
φοεἆ Ιπίο (λαο σοοᾷ συοιπά, 

18 νο ἐἶ]ιαξ Ἰοαστοί]ι {ἶιο 
νοτά, απά απάρτγείαπάσί] τά; 
ση]ο] αἷςο Ὀοαγοί] Επί, 
απᾶά Ὀνίησείὴ {οτί]ι, 

8ΟΠΊ6 απ Ἠηπάγος {ο1ά, 
ΑΟΠ1Θ αἰχίγ, 5οπ1θ {]γίγ, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.Σ. 

Μαπκ ΤΥ. 20. 

10 Απά {]οςο αγθ {1ου σν]η]ο]ι 
4γο 5ΟΝΠ οπ σοοᾷ στουπά ; 
5υε]ι α5 
Ἠσαν 
Όνο ννογᾶ, απά γοσσῖνο 1, 

απά Ὀχίπο Γον] θέ, 

5οπιο (]ϊγέγ {ο]ά, 6οπιο βΙχίγ, 
απά 8οη16 απ Παπάγος. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

Ίσκε ΥΙΠ. 15. 

16 Ῥπἱ (ναί 
οη {Πε ροοᾶ στουπά 
ατο (Πογ, γγ]ο] 1η απ Ἱοποςί 
ὅς σοοᾷ Ἰοασγέ, Ἰανίπσ Ἠοατά 
ιο νοτᾶ, Κουρ 18, 

απά Ῥτίησ Γον] Εηπ1{ 
αν Ῥαεπορ. 

ῬΑβΑΕΙΕ ΟΕ Α ΙΙ4ΗΤ υνΝΡΕΠ Α ΒΌΞΗΕΙ.. 

Φου ΤΠ. 2. 

51 Απᾶ Ἰο δα]ά απίο {]οπ, 

15 α οαπά]ο Ὀγοιισ]η 

{ο Ῥο ραί ππάον α Ὀακ]οα], 
ου ἀπάσν α Ὀοὰ 2 απά πού 

{ο Ῥο 5εῦ οἩη α οαπ]οδί]ο]ς 2 

33 Ῥου ἴνογο 15 ποίλίπς Ἠ14, 
γπΙο. λα]. πο Ὦο πιαπ]- 
{ορίοά; ποϊί]ου ναξαπγ (λίπος 
Κορίκοσγοί,Ὀαί πας 1ες οι] 
οοἵπο αὐτουά. 

55 ἨἩ απγ πια Ίνανο 6415 {ο 
ηρατ, 1ος Ἠϊπα Ἰσαυ, 
3 Απά Ίιο βαἩ αμίο 1Ίιοιῃ, 
Τα]ο Ἰουά 

π]αί γο Ίος : 
ην ανα ΠιθαδΙτο γο 
πιοίο, Πέ βμα]] ο πιθαδιγοὰ 
ίογοας απά ππίο γοι ναί 
Ἱιοαχ ]να]] ππογο Ὃο σνοῃ. 

36 Έον Ίο (ναί ἹαίἩ, (ο Πῖπη 

5]ια]] Ὄο σίνεπ; απᾶ Ίο ναί 
Ἰαίῃ πο, ἄνοπι Ἠππα ε]α]] Ὦς 
ἔα]κοηῃ ονοπ {]Δέ πν]ΙοἩ Ίο 
Πα{Π. 

16 Νο πιαῃ, ἹνἨοη Ίο Ἰχαέ]ι 
Γο]νοά α οαπά1ο, 
οονογοί] 16 πνέ α νοδςο], 

ος Ῥιίεί]ι 16 ππάογ α Ὀοάς 
Ῥαέ6 εοέίοι]ι Τὲ οη α- οππᾷ|ο- 
βί]ο]ς, (ναί ἔογ σν]]ο]ι οπίου 
1η πιαγ 5οο {ο σης. 
17 Ἐον ποίµ]ηςσ ἶ5 δρογεῖ, 
μας εἰα]] πο Ὀο πππᾶο 
ποπ] {ού ς Ἠθ]ίλος απγ(ηῖπσ 
Μἰά,ς επαί 5ἶια]] ποί Ὀο 
Κποννη απά οοπιο αἈτοφά. 

18 Ἔμ]κο οσα {Πογοίογο 
πουν γο Ἠσα: 

(56ο ΥΙ. 968.) 

{ου ]οβοσγου ΜαίἩ, {ο Επ 

βμα]]Ώο σῖνον; ὃς ννποδοσνοτ 
Ἠα{] ποξ, {γοπα Ἠῖπα ελα] Ὃς 
ἔα]κοη ονοἩ {ἐἶιαί γΠπ]ο] Ίο 

εθοπιοί] {ο Ἠπνο,. 
8) 



50 ΡΑΒΑΙΙΕΙ, ΡΑΒΡΘΑαΕΡΒ 

ΘΗΕΗΟΊΙΟΝ ΧΧΥΙ. 

ῬΑπΑβΙιΕ ος ΘΕΕΡ ΘΟΝΝ ΙΝ ΤΗΕ ἀποῦνῦο, 

Ματτηςν ΚΙΠΠ. 91. Μαηκ ΤΥ, 26, 

35 Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς 
ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον 

ἐπὶ τῆς γῆς, 
υ3ἳ Κα) καθεύδῃ καὶ ἐγείρη- 

σαι νύχτα καὶ ἡμέρων, κα) 
ὁ σπόεος βλαστῷ καὶ µη- 
χύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 

35 Αὐτομάτῃη ἡ γῆ καρπο- 
Φορεῖ, πρῶτον χόρτω, εἶτα 
στάχυν, εἶτα πλήρης στος 

ἐν τῷ στώχυ]. 

3 "Ὅταν δὲ παραδοῖ ὃ χαρ- 
πός, εὐθὺς ἀποστέλλει σὺ 

δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ 
9ερισµός. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧΥΠΙ. 

Ίσκε ΧΙΙ. 18. 

ῬλβαβΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΜΠβταηῦρ ΘΒΕΕΟ. 

81 Ἕβλλην παραξολἠν 
πάρέθηχεν αὐτοῖς λέγων 
ε ΄ 3 λ 

Οµμοία εστιν 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

κόκκῳ 

σινάπεως, 
ὃν λαδὼν ἄνθρωπος 

ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ" 
) ὰ / ; ο. 3 

95Ο μικρότερον μέν ἐστιν 
΄ ιν { 

πάντων τῶν σπερµάτων, 

ὕταν δὲ αὐξηθῇ, 
μεζζον 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραδολῇῃ 
ὤμεν:; 
51 ἾὪς χόκκῳ 
σνάπεως, 

ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, 

ωικρύτερον ὃν 
; ο ; 

πάντων τῶν σπερμάτων 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 

Κα) ὐτανσπαρῇ, ἀναδαήίνει 
καὶ γίεται μείζων 

15 "Ελεγεν οὖν 
Τένι ὁμοία ἐσσὴν 
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
χα σίνι 
ε ΄ 3 / 

ὁμοιώσω αὐτήν: 
15 "Οµοία ἐστὶν χύκκῳ 
σινάπεως, 
ὃν λαθὼν ἄνθρωπος 
”/ . -” 

ἔδαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, 

χο πηῦξησεν καὶ ἐγένετο 



ΙΝ ΤΗΕ ἀΟΡΒΡΕΙ,. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΙ. 

Ῥλδ[ίλβΙ ΟΕ ΒΕΡΡ ΞΟΝΝ ΙΝ ΤΗΝ (πουν. 

ΜΑΊΤΗΕΝΥ ΤΠ. 91, | Νίδακ ΤΥ. 26. 

55 Απά ιο φαῖᾶ, Ῥο 18 ένο 
Κπράοπι οἳ αοα, αξ ἵ α 
πΙαη 5λοι]ά οαδὺ 5εοᾷ Ιπίο 
νο στοιηά 
3 Απά λου]ά εἱσορ, απά 
τῖδο πἰσλί απά ἆαγ, απ ἔἶνο 
5ου δοι]ά ερτπσ απά 
στον’ πρ, Ίο Ἰπονοίπ ποί 
Ἀουν. 
35 Έον νο οαγί]ι Ῥτίησθί]ι 
{οτι Παπ οἳ Ἠουβο]ῇ: βγςί 
Ώιο Ῥ]αάς, {οι ἰλο θ6αΥ, 
Πίου ναί ἴ]λο ΓΗ]. «οσα. 1π 
ιο αγ. 
5» Ῥιέ πο ἔἶλο Επις ἵ8 

| Ὀτοιρέ Εοτί], ΠπππιοςΙα{ο]γ 
| [ιο ρι{οί] ἵη ἐ1θ βἰο]]ᾳ, Ῥο- 
| ἐα1186 {ο Ἰανγοςί 15 60Π19Θ. 

ΡΘΕΟΠΟΝ ΧΧΥΠΙ. 

Ίισκε ΧΙΠ. 18. 

ῬΑΠΑΒΙΕ ΟΕ ΤΗΝ ΝΤΟΞΤΑΕΡ ΘΕΕΤ. 

δι Αποίμετ ραταβ]α ριύ Ίο 
{οτί]ι απίο {λλοπα, καγΊΏσν 

μα ΚΙπράοια ο Ἠεανοῃ 

ἵ6 Ίο {ο α σγαϊπ 
ος πιαδίαγά 5οθς, 

νιἨΊο]ι 3, πιαη έοοῖ]ς απά 

5ονγος 1π Ἠ]5 Πε]ς : 

35 Ἠἡ]μο]ι Ιπάσοᾶα 
16 (Ίο Ίραδί ο) αἲὶ 
5οεἀς; 
Ὀας νν]γθιι | 

Ἡς 1 στον, 1 ἵ8 | 

59 Απά Το ρατά, 
Ἠ/Πποτοπ{ο δια] γγο 
Π]και έἶια Ιπσάοπι οἳ (1ο ὁ 
οἳ γη] γα 6ΟΠΙΡΑΤΙΒΟΙΙ 
β]ια]] νο «οιπρατο 1έ 
51 Ττ 19 Ἰ]κο α- σταῖη 
οἱ παδίανά 5οος, 

νιἨΊο]α, Ὕν]ο 16 15 ΒΟΝΝΗ 1 

ιο οαγ(]ὰ, 15 Ἰο8ς (απ. αἲ] 

5οος]ε (]ιαί Ὄο ἴπ ἐἶιο οαγίἩ : 
55 Ῥιί νο 1 16 ΟΨΗ, 1έ 
Ρτονγοί]ι αρ, πιά Ὀοσοπαθί] 

15 μοι οαῖὰ Ἰιο, 
Ὀπίο ναί 

18 {16 ΚΙπσάοια οἱ (αοά κο 
απά ννλοτοιπίο 

Πα] Γ τοδοπηρ]ο 1 2 
15 Τὲ 19 Ἰ]κο α σγαῖ 
ο πιαβίανᾶ εοσᾷ, 

ἩΥἨΙο] α ππαΠ ἔοο]ς, απιά 
ομδί Ιπίο 5 σαγάση ; 

ανά 16 σνουν, απά παχοά 
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ΜΑττῆηξιν ΧΙΠΙ. 92. 

τῶν λαχάνων ἐστὶν 
χαιὶ γίνεται δένδρο», 
” 3 ὼ 

ώστε ἐλθεῶ 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
χαὶ χατασκηνοῦ 
3 -. / 3 ” 

ἐν σοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 
98 Ῥοοσυ]ῖαγ {ο Μαι. 

5: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν 
ὁ ̓ Ιησοῦς ἐν παβαευλαῖ; 
τοῖς ὄχλαις, 

Δ 4 .. 

καὶ χωδὶς παραξολΏς 
οὔδεν ἐλάλ.ει αὐτοῖς" 

Φεο τ. 29. 

18 "Ἠχέλευσεν 
9 η 3 λ 2 
ἀπελθεῦ εἰς σὺ περα». 

19-22 Ῥεου]αχ {ο Μαί!. 
ὃ Κα) ἐωθάντι αὐτῷ 

σλοζον, ἠκολούθησαν 
τῷ οἱ µαθητα) αὐτοῦ. 

3 Κα) Ιδοὺ 
σεισμὲὺς µέγας ἐγένετο 

ΡΑΒΑΙΙ. ΕΙ, ΕΛΡΘΡΑἄΕΡ 

Μαακ ΤΥ. ὁ9. 

πώντων τῶν λαχάνω», 
3 -” ΄ .. 

καὶ ποιεῖ κλάδους 
/ 4 / 

Μεγάλους, ὥστε δύνασθαι 
ὑπὺ τὴν σχιὰν αὐτοῦ 

τὰ πτεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

χατασκηνοῦ». 

56 Καὶ τοιαύταις 
παρα[ουλαῖς πολλαῖς ἐλάλει 

ἀὐτοῖρ τὸν λόγον, καθὼς 
ἐδύναντο ἀλκούειν' 
δὲ Χωρὶς δὲ παραξυλῆς 

οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, 
χωτ᾽ ἰδίαν δὲ 
τοῖς ἰδίοις µηθηταῖς 

ἐπέλυεν πάντα. 

ΦΕΟΠΟΝ ΧΧΥΤΙ. 

ΟΠΗΙΑΡΤ ΘΤΙΙ1/5 ΤΗΕ ΤΕΜΡΕΡΤ. 

5δ σα) 
΄ 3 - 

λεγει αυτοῖς 
-- . 

ἐν ἐχείνῃ τῇ ἦμέρᾳ 

ὀψίας γενομένης 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 

δδ Κα) ἀφέντες τὸν ὄχλον 
παβαλαμεάνουσιν αὐτὸν ὡς 
ἦν ἐν τῷ σπλοίῳ, καὶ ἄλλα 
δὲ σλοία ἦν μετ αὐτοῦ. 

5Ἱ Καὶ γίνεται 
λαζλαψ μεγάλη ἀνέμου, 

Ίσκε ΧΙΙ. 19, 

εἰς δένδρον 

μέγα, καὶ 

τὰ σετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
χατεσκήνωσεν 
. -- 4 3 - 

ἐν τοῖς χλάδυις αὐτοῦ. 

ΥΠΠΙ. 33 ᾿Εγένετο δὲ 

ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

καὶ αὐτὺς ἀνέδη εἰς πλοῖον 

χα) οἱ μµαθητα) αὐτοῦ, 

χαὶ εἶπεν πρὺς αὐτοὺς 

Διέλθωωεν εἰς τὸ πέρων 

τῆς λίωνης' 

καὶ ἀνήχθησαν. 
36 ΤΙλεόντων δὲ αὐτῶν 
ἀφύπνωσεν: 
χα) χατέθη 
λαζλαψ ἀνέμου 



Ματτησν ΧΙΠΙ. 92. 

εἶνο σγοαίοςί 4ΠΠΟΠς Ἠοτῇ», 
απά Ὀθσσπησί]μ α ίτου, 
5ο (λαί ἴ]ιο θίγαν 
ος ἴ]νο αἲν οοππο απά Ἰούσο ἵπ 
ιο Όγαπο]ος {Ἰουοος, 

985 Ῥοου]ίαν {ο Μαέ. 
55 ΑΙ] Όνοςο (Ἰήησς 5ρα]κο 
ζοδα5 ππίο ἔαο πια]Ε(αᾶο 
1η Ῥαγαβ]ος ; 

απά νηέ]οαέ α ΡαταὈ]α 
ερα]ο Ἠο πού τιπίο {λοη : 

ΥΤΠ. 

Φρο γ. 29. 

18 Ἡο σανο οοπιπιαπζπποηί 
{ο ἀερατῦ ππίο 
Όνο οίμου 549. 
19-32 Ροεου]ίατ {ο Μαι. 

33 Απ νγ]οη Ίο πγας οπέογοᾶ 
Ἱπίο α 5Η1ρ, Ἰ19 ἀἱδοῖρ]ας 
{ο]]ονγοὰ πι, 

3 Απ, Ὀο]ο]ᾶ, θχθ 4γο86 
α. ρτοΒί ἴοπροβί 

1Ν ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ.Ο. 

ΜληκΥ. 92. 

| ατοπίον (ἶπη αἲΙ ουῦς, 
απά ε]οοίοί]λ οιέ σγοαί 
Ῥτγαηο]ιος: ϱο {λαέ ο {ουν]ς 
ο ιο αἲν ΠΙΑΥ Ἰοᾷσο ππάον 
Όιο 5μαάουν οἵ 16. 

35 Απά γη] ΠΙαΠΥ 51ο] 

Ραταβ]ος 6ρα]κο Ίο (ο 
Ἰνογᾶά πηίο {1αι1, 48 {Πογ 
Ίνογο αΡ]6 {ο Ίθαγ 16, 
δὲ Ῥιί νοιέ α ραγαῦ]ο 
6ρα]κο Ἡο ποῦ υπίο {λοπα : 
απά Χλοῃ {1ογ πγογο α]οπο, 
ο οχροιπάσἆ αἲὶ εήπσς 
{ο Ἰά5 ἀῑδαῖρ]ος. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΠΤΙ. 

ΟππΙςτ ΘΤΙΙ1/Ι5 ΤΠ ΤΕΜΡΕΣΤ. 

36 Απᾶ 
Ώπο 84Ππο ἆαγ, 
ΥΥΘΠ {πο 6ΥοΏ Ίνα5 60Π1Ο, 

Ίο δα] ππ{ο {Ἴποπη, 
ιοί τ15 ρα55 οΥοΥ ππ{ο 
ιο οἵ]ιου εἰά6, 

556 Απά νε {1ου Ἰιαὰ 5οηί 
απαγ ἴἶο πιπ](αάο, (Ίο 
ίοο]ς Ἰπη ουνοη 45 Ἠθ γα 
Ιπ {πο 5ΗΡ. Απά ἴνογο 
Ίνογο 41ο γι Ἰάπα οί]ιου 
Ἠμ]ο 9115. 

5 Απᾶ {λογο 4γο5ο 
Α ρτοαί δίοτπα οὗ νηπᾶ, 

ευ] 

Ίύκε ΧΙΙ. 19. 

α στοαί ίγοο; απᾶ (ο {ον]ς 
ο6 έλα αἰν ]οᾷσαά 
ΙΠ ο Ῥταπο]ιος οἱ 18, 

ΥΤΠ. 33 Νονν 1ξ οππιο {ο 
Ρᾳ55 οἩ α εοταῖη ἆ4γ, 

αῦ Ίο ντοηέ Ἱπίο α Ώἱρ 
αν Ἠ]5 ἀΙδοῖρίος:. απὰ 
Ίο βαἷ απίο ἔπθιη, 

1,οί 5 (ο ονοχ Πίο 
ἴἶιο οέλον ειάς 
ο ένο Ἰακο, 

Απά ου ]αππο]ιοά Γογ]1, 
35 Ῥιΐ α5 (Ίου εαἰ]οᾶ, 
Ίο {6]] α»]οορ : 
απά {χογο ομπιο ἆογνῃ 
Ά. βίοτιη οἱ σ]πᾶ 



ῬΑΒΑΙΙΕΙ, ΒΑΒΘΑ ΕΣ 

Ματταρβνν ΥΙΠΙ. 24. 

ἐν τῇ Ξαλάσσῃ, 
ὦστε σὺ σπλοῖον 
χαλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν χυµά- 
των" 
οὐτὺς δὲ 

ἐχάθενδεν. 
55 Καὶ) προσελθύντες 
(οἱ µαθητα) αὐτοῦ) 
ν .. 
ἤγειραν αὐτὸν 
λέγονσες 

Κύριε, Σῶσον, 
ἀπολλύμεθα. 
5 Καὶ λέγει αὐτοῖς 

Τ{ δειλοί ἐστε, 
ὀλιγόπιστοι ; 

: 
τόσε ἐγερθεὶς : 
ἐπετίμησεν τοῖς ανέµοις 
καὶ τῇ Ααλάσσῃ, 

πα ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 

37 Οἱ δὲ ἄνθρωπος 

ἐθαύμασαν 
λέγοντες 

Ποσαπός ἐστιν οὗτος, 
ὅσι οἱ ἄνεμοι 
καὶ ἡ Αάλασσα 

« 
Ί 

αὐτῷ ὑπακούουση : 

οΟσεε 

55 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ 
εἰς τὸ πέραν 

Ά ΄ εἰς τὴν χώραν 
τῶν Γαδαρηνῶν, 

3 
/ 

» 
/ 

Μακ ΤΥ. 97. 

χαὶ τὰ χύματα ἐτέοαλλεν 
εἰς τὸ πλοβν, ὥστε 
ἤδη γεµίζεσθαι τὸ πλοῖων. 

36 Κα) ἦν αὐτὸς 
ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ 
τὸ προσκεφάλαιον χαθεύδων: 

λα) 

ἐγείρουσιν αὐτὺν 

καὶ λέγουσι αὐτῷ 

Διδάσχαλε, οὐ µέλει σοι 
ὅτι ἀπολλύμεθα : 

Φοο ν. 40. 

[39 Κα) διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
χα) εἶπεν τῇ Ααλάσσῃ 
Σιώπα, πεφίµωσο. 

Ισ ε 3 
Κα) ἐχόπασεν ο ἄνεμος, 

χαὶ ἐγένετογαλήνη µεγάλη. 

40 Κα) εἶπεν αὐτοῖς 
Τί δειλώ ἐστε οὕτως ; 
πῶς οὐχ Έχετε πίστη; 
αν κρ 

| ἐφοξήθησαν φόδον µέγαν, 

καὶ ἔλεγον πεὺς ἀλλήλους 
Τίς ἄρα οὗτύς ἐστιν, 

ὅτι καὶ ὃ ἄνεμος 
καὶ ἡ Ξάλασσα 
αὐτῷ ὑπαχούει; 

ΦΕΟΤΠΟΝ ΧΧΙΧ. 

1 Καὶ ᾖἦλθον 
σὸ πέραν τῆς Δαλάσσης 

Ίνσκε ΥΙΤΙ. 29. 

εἷς τὴν λίωνην, 

καὶ συνεπληροῦντο 
καὶ ἐχινδύνευον. 

33 Ἡροσελθόνσες δὲ 

διήγειεαν αὐτὸν 
λέγοντες 

᾿Ἐπιστάσα ᾿Ἐπιστάτα, 
ἀπολλύμεθα. 

“ο δὲ διεγερθεὶς 
ἐπετίμησεν τῷ ανέμῳ 
καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος: 

χαὶ ἐπαύσαντο, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη. 
36 Ἐ]σπεν δέ αὐτοῖς 

ΠΙοῦ ἡ πίστις ὑμῶν : 

φοίηθέντες δὲ 
ἐθαύμασαν, 
λέγοντες πρὸς ἀλλήλους 

Τίς ἄρα οὗτός έστω, 
ϱ/’ κ . 3 

τι χαὶ τοῖς 

μ 

ἀνέμοις 
3 / τω" Εὰ 

ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, 

χαὶ ὑπακούουσι αὐτῷ ; 

ΟΕ ΤΗΕ 4ΑΡΑΝΕΝΕ Ι)ΕΜΟΝΙΑΟΒ. 

26 Κα) χατέπλευσαν 

εἰς τὴν χώραν 
τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὴν 
3 ; α η , 
ἄντιπερα τῆς Γαλιλαίας. 



1Ν ΤΗΕ ἀαΟΡΒΡΕΙ/Β. 56 

Μαπτταςκν ΥΤΠΙ. 24. 

1η {1ο 5οα, 

Ἰηβοπλο]ι ναί έ]λο ϱΠ1ρ 
πνᾶδ οογογος σ(] ἐ]λα Ἰγανος: 

Ῥαἱ ο γγας 

αλ]οορ. 
35ὅ Απά Ἰὴς ἀςα]ρ]θ5 
οαπηθ {ο Ἠϊπη, 
απά αγγο]ο ΗΠῃ, 
βαγΊης,, 
1,οτᾶ, 8αὖο ας: 
νθ Ροχ!5. 
56 Απά Ίο ρα] ππίο {λθπα, 
ἩΠΥ απο γο Γεατία], 
Ο γο οϐ Πέέ]ο {11 
Τ]μοη Ἡο 4ΤοΡ6, 

απά τοῦι]κεά ο γηηπάς 

θηᾷ {πο 5οα: 

απᾶ {Ίογο γα α στοαῖ οαἱΠ]. 

31 Ῥαΐ ένο πιθη 

πηαγνο]]οά, 

γα πΠαΠΠΘΥ οἱ ΠΙΒΏ 

15 {]8, {λαί 
6ΥΘΠ ἐαο σηιπάς απᾶ {ιο 

264 οὗ εη Ἠϊπη | 
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απ {]ιο πγανος Ὀοαί Ιπίο 

ἴἶνο «Η1Ρ, 5ο ἐλαί 1έ 
νιαβ πον Γα]]. 

35 Απά Ίο πνας 1η {1ο 
Ἰππάον ρατί οἱ ἐ]ο εΠ1Ρ., 
αδ]ορ οἩ α Ῥή]ουυ : 
Απ {6γ 

αΊνα]κο ΕΠ], 
απά 5αγ απίο Π1Π1, 
Μαρίοχ, οαγοδί {οι ποί 
ἔλαῦ νο Ῥοτί5] ὃ 

Φορ ν. 40, 

5 Απ Ἱιο ατορο, 
απά τομα]κος {ιο πηπά, 
απᾶ βαϊά απίο {ο 5οα, 

Ῥοασς, Ῥο ε(11]. 
Απά {ο γηηπά οοβςοᾶ, 
απά {λογο Ίναδ α στοαί οα]ηλ. 
30 Απάᾶ Ίο φαῖά απίο {πθιη, 
Ἠγ απο γο 5ο Εδαγβα] ὁ 
Ἀουγ 15 16 {λλαῦ γε Ἠανο 
πο {Μι 
1 Απά {πογ 
{οατοὰ οχοραάἴπο]γ, 

απά ϱαῖἆ 9Π6 {ο αποίμος, 

Ἰη]αῦ ΠΙάΠΠΟΥ οἱ ΠΠ 
15 {Ἠ15, (ναί 
θνοη {πο γιὰ απά {λα 

5οα 09 6Υ Ἠ1πα 

ΘΕΟΠΟΝ ΧχΧΙΣΧ. 

Ίσκη ΥΠΙ. 2δ. 

ΟΠ {ιο Ἰα]κο : 

απά {αγ 
νους Π]]οά ση(Ἡ νγαίου, 
απά ποτο 1π Ἱοορατᾶγ. 

33 Απά {αγ 
οα1ηθ {ο Ἠῖπι 
απᾶ αγοΚκο ΠΠ, 
βαγΊηο, 
Μαίου, ἨΜασίου, 
Ίο Ρο]δ] ! 

ΤἩοη Ἡο α1ο5ο, 

απᾶ τερι]καᾶ ιο νηπά απά 

Ώπο τασῖησ ο ἐ]θ ΥγαίοΥ : 

απά αυ «θαδεᾷ, 
απά {λογο γγαδ α οα]πι. 
35 Απά Ίο ϱα]ά υπίο {1θπῃ, 

Ύμνο 18 
γοιις {0Η 
Απά {16γ, 
Ῥοΐπο αβγαἰᾶ, 
τροπάεγες, 

βαγΊησ 0Π6 {ο αποίΠος, 
ἡγ]αῦ ΠΙΠΠΠΘΥ ος η]ΑΠ 
16 {Ἠ]51 {ον Ἡο οοπηπιαπάθί]ι 

6ΥοΏ {]ιο γης απά 

γγαίου, απά {που οὐει Ἠϊπα. 

ΟυπΕ ΟΝΕ ΤΗΕ 4ΑΡΑΠΕΝΕ ΙΤ ΕΜΟΝΙΑΟΒ. 

35 Απά ποπ Ἰθ γγαβ οοπιο | Υ.] Απ {]ιογ οπΠιθ ΟΥΟΥ ΙΙΠ{Ο 
{ο {ιο οί]ον 5149, 
Ιπίο {ο οομΠίτΥ 
ος {ιο (Ἴ6γροβθπςς, 

πο οί]ιον βιά6 οἳ ἴμο 5οα, 
ΙΠ{ο {πο οοιΠίγ 
οἱ {ιο (ᾳ44αΥ6Π6Β, 

5ο Απά {]ογ αγτινοά 

αἱ ἴἶιο οοΠίΤΥ 
οϐ ένο (4448γοΠ6Β, ΥΙΟ] 18 
οΥθγ αρα]ηδί (.]]96. 



δ0 

Μαπτπςενυ ΥΙΠΙ, 28. 

α. 
ὑπήντησαν αὐτῷ 

δύο 
δαιμονιζόµενοι 

ἐκ τῶν μνημείων 

ἐξερχόμενοι, 
χαλεπο) λίαν, 
ὥστε μὴ ἰσχύειν τὰ 
παρελθεῖν διὰ 

τῆς ὁδοῦ ἐχείνης. 

35 Κα) ἰδοὺ 

” ο 

ἔχραξαν 

λέγοντες Τί ἡμῆῦ καὶ σοί, 
(Ἰησοῦ) υἱε σοῦ Θεοῦ; 

ὖλθες ὧδε πρὸ καιροῦ 
βασανίσαι ἡμᾶς ; 

ΡΑΕΑΙΙΒΙ, ΡΑΞΘΑΡΒ 

Μακ Υ. 2. 

2 Καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ 
ἐχ τοῦ πλοίου, 
εὐθὺς ἀπήντησεν αὐτῷ 
ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος 
ἐν πνεύµατι ἀχαθάρτῳ, 

ο ἃ ν 2 τχ. 
Ος την χατοίκησιν εἴχεν 

ἐν τοῖς µνήµασιν, 

χαὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐχέτι 
5 ῃ αφ / 

οὐδείς ἐδύνατο 

αὐτὺν δῆσαι, 
4 Διὰ σὺ αὐτὸν πολλάκις 

πέδαις καὶ ἁλ.ύσεσιν δεδέσθαι 

χα) διεσπάσθαι ὑπ αὐτοῦ 
τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας 
συντετεΊρθαι, καὶ οὐδεὶς Ἰσ- 

χνεν αὐτὺν δαµάσαι, 
δ Κα) διὰ παντὺς νυκσὸς 
χαὶ ἡμέρας ἐν τοῖς µνήµασιν 
καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν χράζων 
καὶ κατακύπτων ἑαυτὸν λί- 

θοις. 

6 Καὶ Ἰδὼν σὸν ᾿]ησοῦν 
ἀπὸ µακρύθεν ἔδραμεν 
καὶ τευσεκύνησεν αὐτῷ, 
Ἰ Καὶ χράξας 

” /΄ ο. 
λεγει Τ{ εωο) χαί σοί, 

)]ησοῦ υἱὲ ποῦ Θεοῦ τοῦ 

ὑψίστου; ὁρχίζω σε τὸν Θεόν, 

Μή µε βασανίσης. 
ὃ"Ελεγεν γὰρ αὐτῷ 
” .- 

Ώξελθε 
” 3 / 

τὸ πνεύμα τὸ ἀκάθαρτον 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 

Φορο ν. 4-δ. 

Ίσκε ΥΤΠΙΙ. 27. 

3 ᾿Εξελθόνι δὲ αὐτῷ 
ἐπὶ τὴν γῆν, 
ὑπήνσησεν αὐτῷ 

ἀνήρ τις ἐκ τῆς πύλεως 
ὃς εἶχκεν δαιμόνια ἐκ 
χρόνων Ἱκανῶν, καὶ 
ἑμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσχετο 
καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς µνήµασυ. 

Φορ ν. 20. 

58 ᾿]δὼν δὲ σὺν ᾿]ησοῦν 

ο, αναχράξας 

προσεπεσεν αυτῷ 
ὃ] ῃ ω' 

καὶ ῥωνῃ ή : 

εἶπεν Τί εκο) χα σοί, 

᾿Τησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ σοῦ 
ὑψίστου; δέομαί σου, 

µή µε βασανίσης. 
35 Παρήγγελλεν γὰρ τῷ 

πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου" 

πολλοῖς γαξ χεύνοις συν- 

ηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύ- 
ετο ἁλύσεσν καὶ πέδαις 
φυλασσόμενος, καὶ διαβήσ- 
σων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ 
τοῦ δαέµονος εἰς τὰς ἐρήμους. 



Ματτηςν ΥΤΠΙ. 25. 

ἔλσαγα πιεί Ἠϊπα 

Ώννο Ῥοβδοςςο γη](] 
ἀον]]ς, 

εοπ]πσ οπί οἳ 
ἔα {οπιῦς. 

οχορθάῖπσ Ποτοο, 

5ο {ναί πο ππαῃ πη]σὴὲ Ῥα58 
ὮΥ ἐιαξ νναγ. 

5 Απᾶ, Ῥο]ιο]ᾶ, 

έιογ οτ]οᾷ οιΐ, 

βαγησ, ας Ἠανο γγο {ο ἄο 
γη] λος, ᾖοδ1ς, {μοι ΦοἨ 
ο{ ἀοά 2 

αγί ἴ]λοι οοἵηθ Ἰήί]ιου {ο 

{οτπιοπί 15 Ὠοίογο {1ο {πιο 2 

1Ν ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙ.Α. 

Μαηκ υ, 9. 

" Απά νΊνοπ Ίο γγα5 οοπιθ οί 
οξ ἴλο 5Η1Ρ, 
ΠηπαθζΙα{ο]γ (Ίνογο πού Ἠῖπα 
οί οϐ έο {οπι5 
α ΤΙΣ. γη] 
4η ππο]οαπ ερ], 

(Ρεο ν. 15.) 
5 Ύγ]ο Ἰναά Ἰ]ς ἀννο]]]πσ 
4ΊΠΟΠςΦ {1ο ἔοπιῦς ; 
απᾶ ΠΟΠΙΑΠ σοι] Ὀϊπά Ἠπα, 
ηο, πο πι 1 : 

4 Ῥοεαιςο {]ναξ Ίο Ἰαᾶ Ῥδυπ 
οἴἵοπ Ῥοιπά πν]ι {οίίους 
απά «Ἠαῖπς, απᾶ {ιο εμαῖης 

Ἰαὰ Ῥσυι. Ῥ]αο]κοά αξαπᾶοχ 
ὮΥ Ἰῖπα, απά ἴλο {οίογς 
Ῥχοκοη 1π Ῥίοςθς: ηθϊί]ου 
εου]ά αΏγ ΠΊαΠ {απλο Ἠ]νη, 
δ Απά αἱφαγς, πἰσλὲ απᾶ 
ἆαγ, Ίιο γγας ΤΠ ἔο ΠΙΟΙΙΠ- 
{αϊπς, απ ἵπ {πο {οπιῦς, 
οτγίηπσ, απά ου(πσ Ἠήπηςα]{ 
πν]έ]ι Ε{ΟΠΘΑ, 
5 Ῥυἡ νν]οη Ίο 5αγγ «Τε5ις 
αἴαγ ο, ιο ΥΠ 

απά πιογςμῖρρας Ἠϊπι, 
Τ Απάᾶ οτῖοὰ 

ψη(]ι α ]οιᾶ νοῖσο, απᾶ 

εαἷᾶ, Ἰ]αί Ἠανο Ι {ο ἆο 
η έ]ισο, ᾖοφας, ἴἶλοι Φοπ 

ος νο πιοδί Ἠ]σ]ι (αος 2 

1 αὐ]ατο ἴἶλορ Ὦγ ο, εαί 
έλοια 

{οῦιποπ{ί πἹο ποῦ. 

8 Έου ιο εαἷᾷ απίο 
Ἠΐπη, 
ΟΌοπιο οί ο ο τηςη, 
Όλοι ππο]οαπ αρ]π]ξ, 

Φοο γ. 4-ὔ. 

στ 

Ίσκε ΥΤΠ. 27. 

5τ 4 πιά ν]νοπ Ίιο τ0επί {οτέ] 
ἰο ]απά, 

ἴχογα πιοί Ἰάπα 
ουί οῇ ιο οἳίγ 
α εστία Ίπαη, πλ] Ώαά 
ἀεν]]ς Ίος πιο, απά Ἱνατο 
πο ο]οί]ος, ΠΘΙί1ογ 
αὖοάο 1Π αἩΥ Ἰοιςα, Ῥιαέ 
1π {πο {οπιῦ. 

Φρο ν. 20, 

33 που Ἡο βαν’ ζοεις, 

Ἡς οτ]οᾷ οαί, απᾶ 
1011 ἆοννη Ῥο[ογο Ἠ1πι, 
απ γη] α Ἰοιᾶ νοῖσο 
ει], Ἰ]αέξ Ἰανο Τ {ο ἆο 
Ι] {Ἠοο, κ οςας, έἶοιι Φοη 
οἱ ἆοα πιοδί Πρ] 2 
1 Ῥορδοσς] {λοο, 

{οτπποη{ πο ποῦ, 

3) Έοχ Ἱιο Ἰαά οοππαπάοά 
νο πποῖθαπ βρΙῖξ {ο 
60Πιο οι οἱ ἴ]λο ΠΊαη. 

Έ ου οὔοπέῖπιος 18 ]μιά οπιισ]ιή 

Ἰήπας απά Ίο Ίνα Ἱκορί 
Ῥοιπά νι οἸαίῖης, απά 1ῃΠ 
{οίίογ5; απᾶά ο Ῥγαἷο {ο 
Ῥαπάς, απᾶά πναβ ἀτίνοηπ οΕ 
έο ἆθν]] Ιπ{ο {1ιο γ]άθτποςβ. 



ὔδ 

ΜαπττΠπεν ΥΤΠΙ. 90. 

80 "Ην δὲ 
ὠακρὰν ἀπ αὐτῶν 
ἀγέλη χοίξων πολλῶν 
βοσκομένη. 
81 Ο) δὲ δαίμονες 
παρεκάλουν αὐτὸν 

λέγοντες 
Ἐ/ ἐχξάλλεις ἡμᾶς, 
ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν 

ἀγέλην τῶν χοίρων. 

8ο) εἶπεν αὐτοῖς. Υπάγετε. 

Οἱ δὲ ἐξελθόντες 

ἀπῆλθον εἰς 

τὴν ἀγέλην τῶν χάρων" 
καὶ δοὺ ὥρμησεν 
πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων 

κατὰ τοῦ χεημνοῦ 
εἰς τὴν Δάλασσαν, καὶ 

3 ” ς] α ε{ 

ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 

55 Ο; δὲ βόσκοντες 
2, ο] / 
έφυγον, καὶ ἀπελθύντες 
εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα 

π ν , 
καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 

ῬΑΒΑΙΙΤ ΕΙ, ΡΑΘΘΑ(ΞΒΡ 

ΜλΑαηκ Υ. 9. 

ὃ Κα) ἐπηρώτα αὐτόν 
Τί 
” / ΄ . . 

νομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ 
Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι 
πολλοί ἐσμεν. 

10 Καὶ παρεχάλει αὐτὸν 
ἡ ια Ν 

πολλὰ ἵνα μή 

αὐτοὺς ἀποστείλῃ 

ἔξω τῆς χώρας. 
11 "Ἡν δὲ ἐχεῖ 
πρὸς τῷ ὄρει 

ἀγέλη χοίρων μεγάλη 
βοσκομένη" 
13 Κα 
παρεχάλεσαν αὐτὸν 

λέγοντες 

Πέμ ψΨον ἡμᾶς εἰς τοὺς 

χοίρους, 

ἵνα εἷς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 
15 Καὶ ἐπέτεεψεν αὐτοῖς 

εὐθέως ὁ ̓ ]ησοῦς. 

Καὶ ἐξελθόντα 
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 

εἰσῆλθον εἰς 

τοὺς χώρους, 

καὶ ὥρμησεν 
ἡ ἀγέλη 
χατὰ τοῦ κρηωνοῦ 

εἰς τὴν Ξάλασσαν, 
ὡς δισχ{λιοι, καὶ 
ἐπνίγοντο ἐν τῇ Ξαλάσσῃ. 
14 Καὶ οἱ βόσχοντες αὐτοὺς Β | 
ἔφυγον 
Ὃοπο ο εἰςστὴνπόλιν 
καὶ εἰς τοὺς ἀγροὺς" 

χαὶ ἦλθον δεῖ τί ἐστιν 

σὸ γεγονός. 
5 ” - : Καὶ έρχονται πρὸς τὸν 

Τησουν 

χαὶ Αεωροῦσιν τὸν 
δα,μονιζόµενον χαθήµενον, 

ἑματισωένον καὶ 
σωφρονοῦντα, 

Ίσκε ΥΙΠΙ. 90. 

50 ᾿Ἑπηρώτησεν δὲ αὐτὸν 
ὁ ̓ ]ησοῦς λέγων Τί 
σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπεν 
Δεγεών, ὅτι εἰσῆλθεν 
δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 
5Ἱ Καὶ παρεκάλει αὐτὺν 
ἵνα μὴ 
ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 
εἰς τὴν ἄευσσον ἀπελθεῆ. 
95 "Ἡν δὲ ἐκεζ 

ἀγέλη χάρων ἱκανῶν 
βοσκαµένων ἐν τῷ ὄρει' 
καὶ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα 

3 
ἐπισρέψῃ ἀὐτοῖς εἰς 
ἐκείνους 

εἰσελθεΏ" 

χοιὶ ἐπέτεεψεν αὗτοῦς. 

55 ᾿Εζελθόντα δὲ 
τὰ δαιµόνια 
3 -. 3 Α΄ 

ἀπὸ τοῦ ἀνθώπου 
εἰσῆλ.θον εἰς 

Ν ΄ 

σοὺς χοίρους, - 
καὶ ὥρμησεν 
ἡ ἀγέλη 

χατὰ τοῦ κεημνοῦ 
3 Δ ΄ 

εἰς τὴν λίωνην κα) 

ἀπεπνίγη. 

54 ]δόντες δὲ οἱ βόσχοντες 
τὸ γεγονὸς ἔφυγον 

χαὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν 
καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 

56 'Εξζῆλθον δὲ δεῖ τὸ 
γεγονὸς 

χα) ἦλθον πρὸς τὸν 
᾿]ησοῦν, 
χο) εὗρον 
χαθήµενον τὸν ἄνθρωπον 
ἀφ) οὗ τὰ δαιωόνια ἐξεληλύ- 
θει, ἱματισωένον κα) 
σωφρονοῦντα 



Τι 

ΔΙΑΊΤΗΕΝΥ ΥΤΙ, 90. 

50 Απά {λογο γα 
α σοοᾷ αγ οῇ ῄοπα {ποιη 
Άη Ποτά ος ΠΙΑΠΥ ΑνΙπα 
{εράΊης. 
31 Θο {λα ἀονί]ς 
Ῥοεοισ]λί Ἠήπα, δαγΊης, 
1Γ ποια οαδί ας οτξ, 
εαῇογ 5 {ο 6ο απαγ ΙΠίο 
νο Ἱεγά οἱ 6νηπο. 

33 Απάᾶ Ίο φαϊά ππ{ο {Ἠοπῃ, 
(ο. Απα, π]οη 
έλου νοτο 60Π16 οί, 

{που ννοπί ΙΠίο ἴ]ο Ἰεγά οί 
βπγίπα; ὅς, Ώε]ο]ά, έλα γν]ο]α 
Ἰογά οἱ ΑνΊπο τα ν]ο]οηί]γ 
4ούνη α είοερ Ῥ]αςθ 
Πίο {16 θα, 

απιά Ῥογϊελε 1Π {νο γγαίους, 
56 Απά {ογ ναί καρί 
ίνθπα 
Παᾶ, απᾶ γνοπέ (]αῖς γναγ5 
Ἰπίο έἶνο οίγ, απά {ο]ά 

6νοτΥ μπα, απά π]αί νγας 
Ῥο[α]]εη {ο {ιο ροββθβδοά 
ο{ {ιο ἀθγ]]. 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΕΡΕΙΟ. 
ὡς πό τω 

Μαηκ Υ. 9. 
| 

5 Απά Ίο αθκοά Επι, 
ναί 15 (Ἰν παπιο 
Απά Ίο πηθγγογθᾶ, 5αγίης, 
ΜΥ παπηο 19 Ἰοσίοη: {ο 
Ίο 4Γθ ΠΙΔΗΥ. 

19 Απά Ίο ῬοροασΗί, Ἠ1πα 
πΙΠΟΕ ἐλαῦ ιο νγου]ά πού 
εοπά {ποπα ανγαγ οις οῇ 
νο οοπΠ/ίσΥ. 
11 Κουν {ἶιογο γγας {λογο, 
π]σΏ Π{Ο {ιο ποπΠ{ΔΙΠΒ, 
α στοαί Ἱογὰ οἱ ϱππο 
{οού1πο.. 
13 Απ αἲ] νο ἀθνι]ν 
Ῥοβοισ]ιί Ἠπη, δαγΊπα, 

Φοπά τ18 Ιπίο 
νο 5νπο, 

(ναί σνο αγ οπ{ογ]η{ο {]οπῃ, 
15 Απ {ον ᾗοδις 
6ανο {]ιοπι Ίσεανο, Απά {ιο 
ππο]οαπ αρΙη (5 νγοπί οί, 

απᾶά οπ{ογοςᾷ Ιπίο {]ια 
ΑΝΊΠΟ: απᾶ ἴ]νο 
Ἰογά ταπ. νΙο]επ{]γ 

Γ ἀοννπ α βίθορ Ῥ]ασθ 
ΙΠ{Ο {]ιο 5ρᾳ, 
(Ε11ογ Ίνογο αΏοιέ {νο 
{πουδαπς,) 
απά γγογο ο]ιο]οᾶ 1π {1ο θα, 
14 Απά {ου ἐπί Γοᾷ 
Ίνα Αν/πο 
Λοἆ, απᾶ 
{ο]ά 1ὲ ἵπ ιο ογ, 
απά 1η {πο οοαη(}Υ. 

Απᾶ {πογ νγοπί οι 
{ο 56ο ναί 1 Ὕναβ 
ένας Ίνας ἆοπο, 
15 Απα {]νογ οοπιθ {0 1 οβ18, 
απᾶ 5οο Ἰήπα {]ιαί να 
Ῥοβεοςκθά νι {ο ἀον]], 

ἱ απά Ἰαᾶ {ιο Ἱερίοι. 

| 
| 

ὃν 

Ίσκε ΥΙΠΠΙ. 90. 

{30 Απᾶ ἆοφς αθ]κοᾷ Ἠΐπῃ, 
καγΊπο, ἡγ]αί 19 (Ίχγ παπι 5 
Απά Ίο φαἷά, 
Τ,οσίοπ:. Ῥοσααβα 
ΠηΔΠΥ ἀθγ]] νογο οπίογεᾶ 
Ιπ{ο Ἠ1πη. 
51 Απά {ευ Ῥοδοισ]ί πα 
Οναῦ Ίο γγου]ά πού 
οοπηππαπά {1οπ1 {ο 5ο 
οί ΙΠπ{ο ἴ]ιο ἀεορ. 
55 Απά ιογο γνας {λογο 

4Ώ Ἰογά οἱ ΠΙΑΠΥ 8ΥΊΠο 
{οοᾶ]πσ ΟΠ. 6 ΠΙοΙΠ{ΑΙΗ : 
απᾶ {1ογ : 
Ῥοβοισ]ύ Ἠπα ἐλαί Ίνα πγου]ά 

βι/ῇογ {λοπι {ο οπΠπίοΥ ΙΠ{Ο 

{Ἴποπῃ. 

Απά Ἡο 

αιΠογοςᾶ {]οπι. 

55 }Ἠσῃ πνοηί {νο ἆθν]]5 οι 

οἱ ἐ]λο ΠΊδΗ, 

απά οπύογοά ΙΠ{ο {]ιο 

ΒΝΊΠα: απᾶ {ο 

Ἰογά τα νΙιο]οπ{]γ 
4οἵνπ α 5ἴεορ Ρίαςο 
ΙΠ{ο {πο Ία]ο, 

απᾶ πογο οο]κοί. 

94 Ἠγοη {που ἐ]ναί {οὰ 
ποια δ.σ Ὕναί Ίνας ἆοπο, 

(ιαογ Πσαά, απᾶ γγοπί απά 
Ὁ τοἱά 1ὲ ἵη ἴ]νο οἳγ 
: απᾶ Τη νο οοΙΠ(ΤΥ. 

55 Τ]ου {που σγοπί οί 
ἰο 5οο γνι]λαῖ γνας 
ἆοπο; 

απά οβΠΠθ {0 ε/6δ5, 

απά {ουπᾶ ιο ΠΊΒΗ. 

οτξ οῇ ποπ ἐπο ἀθν]]β 
πογο ἀεραγίος, 



ϱϐ ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΒΑΘΡΘΑΑΕΡ 

ἹΜπαττημνν ΙΙΙ. 94. 

84 Ἰο) /δοὺ πᾶσα ἡ πόλις 

2... 5 , ο 
ἐξήλθεν εἰς συνώντησιν τῷ 

']ησοῦ, καὶ ἠδόντες αὐτὸν 

παθεχάλεσαν ὅπως µεταςῃ 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

ΙΧ. 1 Κα) ἐμξὰς 
εἰς πλοῖον 

διεπέρασεν, καὶ 

”". 

ᾖλ.θεν εἰς τὴν ἰδίαν πέλ.η. 

Μακ Υ. 15. 

ΔΝ 3 / .” 

σὺν ἐσχηχότα τὸν λ.εγιῶνα, 
χαὶ ἐφοφήθησαν. 
1 Κα) διηγήσαντο αὐτοῖς 

οἱ Ιδόντες πῶς ἐγένετο 

τῷ δαιμονζομένῳ 
Π Π 

᾽ ῃ α / 
καὶ περὶ τῶν χοίρων. 

2, εἰ 
1Τ Καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖ 
αὐτὺν 

ἀπελθεῦ 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

15 Κα) ἐμβθαίνοντος αὐτοῦ 
εἰς τὸ πλοᾖον, 

/ 3 

παρεκάλει αὐτὸν 
ὁ δαιμονισθεὶς 
ἵνα µετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. 
159 Καὶ οὐκ ἀφῆχεν αὐτόν, 
ἀλλὰ λέγει αὐτῷ 

ια 3 η) ο ο β 

Ύπαγε εἰς τὸν οἰχον 
μ 

σου πρὺς τοὺς σούς, 
/ 

καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα 
νά ανα : 
ὁ χύειός σοι πεποίηχεν 
χαὶ ἠλέησέν σε. 
50 Καὶ) ἀπῆλθεν καὶ ἤρζατο 
κηρύσσει ἐν τῇ Δεχαπύλει 
ὕσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ᾿Τησοῦς, 
χαὶ πάντες ἐθαύμαζον. 
31 Κα) διαπεράσαντος 
σοῦ ᾿Τησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ 
πάλιν εἰς τὸ πέραν, 

συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὖ- 

νι 

σὴν «άλασσαν, 

Ίσυκε ΥΙΠΙ. 95. 

Ν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿]ησοῦ, 

χα) ἐφορήθησαν. 

56 ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ οἱ ἠδόνγτες πῶς ἐσώθη 

ὁ δαιµονισθείς. 

αὐτὸν ἅπαν τὸ πλήθος τῆς 
περιγώρου τὼν Τεε ὤ τεριχώρου τὼν Γεεασηνῶν 

ἀπελθεν 
ἀπ αὐτῶν, 
ὅτι φόσῳμεγάλῳ συνείχοντο" 
αὐτὺς δὲ ἐμεὰς 

εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
38 )Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ 
ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει 
τὰ δαιµόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ" 
ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν 
λέγων 

50 "Ὑπόστρεφε εἷς τὸν οἶχόν 
σου, 
χαὶ διηγοῦ ὅσα 

σοι ἐποίησεν ὁ Θεός. 

Καὶ ἀπῆλθεν, καθ 
τὴν πόλιν κηρύσσων 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς. 

ὅλην 

30 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ὑπο- 

στρέψαι τὸν Ἰησοῦν 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος" 
ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶν- 

σες αὐτόν. 



1Ν ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙΙΡΒ. 61 

Ματτπεν ΥΠ. 94. 

5 Απά, Ὀο]ο]ά, ἴἶνο γν]λο]ο 
οἵέγ οαπηο οιιέ {ο πηθθί 1 οδι5; 

απᾶ, 'νποη {που δαν ΜίΠ, 

νου Ῥοβοιυσ]ιί Ἠϊπα (]ναί Ίο 
που]ά ἀερατί οί οί 
Ονοῖγ οοαδί5. 

ΙΧ. 1 Απά ο οπέοτοᾶ 
Ἰη{ο α δΙΗΡ, 

απά Ῥαδ5εἆ ονογ, ατιᾶ 

οαπηθ Ιπίο Ἠϊς οὗνπ οἵέγ. 

Μλακ Υ, 15. 

αέήπσ, απ 

οἸοί]λος, απιά πι. Ἠ]5 τσ] 
πηῖπος απά (νου γγογο αβαἷά. 

15 Απά (ιογ ναί καν 16 
το]ά εἶνοπι χουν 16 Ὀοίο] 
(ο Ἠήπα (ναί Ὕνας ροββοδξοᾶ 
γη] {ιο ἆσν]], απά 

8ἱ5ο οοποσγηῖηςσ {ιο 9γπο, 

1Τ Απά (ἶιογ Ὀσεσαπ {ο 
Ῥταγ Ίντα 
{ο ἀαρατί οαί οί 
Ονοῖν οοα»ί5. 

18 Απα π]οη Ίο πας 60π1θ 
Ἰπίο {ιο 5Η1Ρ, 

Ἡο (ιαί Ἰαά Ώσσπ 
Ῥοββοβςοά γη](]ι ένο ἀθν1] 
Ρταγος Ἠήπα {]λαί Ίο πι]σ]έ 
Ῥο ση] Ἠϊπι. 
19 Ἠοννηοῖέ ;οδις 
ει/ογος πι πο ; Ῥαΐ 
φαϊέ] Πίο Ἰήπα, (ο 

Ἀοπης {ο {Ἠγ ᾖπεπάς, απᾶ 
{611 έΊνοιη Ίου οτοαί (λ]ησς 
Όιο Τ,οτὰ Ἰχαί] ἆοπο {οΥ {οο, 
απά ΠαίἩ Ἰας οοΠΙΡΗΒΡΙΟΠ 
ΟΠ {]οο. 

39 Απά ιο ἀαρατίσά, 
απᾶ Ῥοσαπ {ο ρα ὈΗ] ἵπ 

Ώοσαρο]1ς πουν στοαέ 
Ομησς «οδις Ἰαά ἆοπα 
{ον Ἠ1πῃ : 

απά αἲ] πιο ἀῑά πιαγνο]. 
51 Απά 
ΝἨθῃ εΓοδις Ίνα Ραδξοά ονογ 

| αραῖπ Ὦγ ϱΗ1ρ 
ππίο {]ιο οί]οτ »1άο, 

πιο] Ῥοορί]ο σαἰ]ογοᾶ ππ{ο 
Ἠϊπας απά 

Ἡο ἵνας π]ρΏ ππίο ἐπ εοα, 

Ίσκε ΥΠΠΙ. 95. 

βέήπο αἲ (ιο {οοί οἱ ᾖο515, 
οἹοί]ιοί, απ ἵη 5 τ]σ]ό 
πηπά: απά (αγ Ίνογο ααΙᾶ, 
95 Τ]ιογ αἱκο νη]ῖο] δαν 1ῇ 
ἰοἷά εἶνοια Ὦγ. γν]ναί, ΠΙΘΑΗΒ 

ο ἐλαῦ ννας ροβδύρξοά 
ος ἐ]ο ἆαν]]ς γγας Ἰου]οά. 

5 Τμοη {ἔ]ο γ]ο]ο 

πα] ὑιζς οί {1ο οοππίτγ ος 
ιο (αἆατοπος τουπὰ αροαί 

Ῥοδουσ]ιέ Ἠῆπι 
{ο ἀερατέ Ώνοῦι 
ποπ: {0Υ {1ογ Ἱνοτο 
(α]κεη ση] σνοαί {οαγ. 
Απά Ίο γνοηίέ πρ 
Ιπίο {1ο 5Η1Ρ, 
παπά τουγησά Ῥαο]ς ασαἴῃ, 
55 ουν {ἹνοππαΠ οιι{ ο ΥΊλοΠὴ 
νο ἀἆθν]]ς γγοτο ἀερατίοά 
Ῥοεοιισ]ιέ Ἠ]πα ἐ]λαί Ίο πα]σ]ιό 
ο νν]ν Γη : 
Ῥαΐ ο οδα5 
5οπί Πῖπι απναγ, 
ραγίπσ, 5 Ἠείατῃ 
{ο {Ιπο οἵγΏ Ἠομςο, απᾶ 

δἶιουν Ίου στοαί {π]ησ5 
4οἆ Ἠαί] ἆοπο ππίο {π6ρ. 

Απά Ἠο υγοπέ Τ]5 Ἱναγ, 

απά ραῦἡε]ιοά {μτοισ]οό 
νο νν]ο]ο οΙίγ ουν στοαί 
πσς Ίοδς ]αά ἆοπο 
Ἠπιίο Ἰήπη. 

40 Απά 16 οαπιο {ο Ρας», {]αί, 
πγποη «Γ οδι5 Ίνας τοίατησᾷ, 

νο Ῥοορ]ο σ]αά1γ τοσοϊνοᾶ 
Ἠϊπα: {05 Π16γ Ίνογο αἲὶ 
παπι {ΟΥ ἨίΠα, 



ῬΡΑΒΑΙΙ ΕΙ ΡΑΘΡΑαΝΝ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΝ. 

ΤΠΕ Ἠλιβικα ὁς ΤΗΕ ΒΑΠάΑΗΤΕΕ ΟΕ οΑΙπύ», ΑνΝΡΟ ΟύὐµΕΒ ΟΕ ΤΗΕ 1Ι85ύΕ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, 

ΜΑΛΤΗΕΥΥ ΠΧ. 

18 ᾿]δοὺ ἄρχων εἰσελθὼν 

πεοσεκύνει 
3 

αυτῶῷ 

λέγων 'ΗἩ 3υγάτηρ µον 

2/ 3 / 

ἄρτι ετελευτησεν" 

ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν 
χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, 
χαὶ ζήσετα,. 
19 Κα) ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς γερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἠκολούθησεν αὐτῷ 
καὶ οἱ μαθητα) αὐτοῦ. 

3 Καὺ Ιδοὺ γυνὴ 
αἱμοδῥοοῦσα 

΄ ” 

δώδεκα ἔτη 

προδελθοῦσα ὄπισθεν 
ἤψατο τοῦ κρασπέδου 
σοῦ ἱμωτίου αὐτοῦ" 
δι "Βλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ 
᾿Εὰν µόνον ἄψωμαι τοῦ 
ἑωατίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 

ΜΑαηκ Υ. 

35 Καὶ ἔρχεται 

εἷἲς τῶν ἀρχισυναγώγων, 

α. 1γ/ 
ονόματι ᾿Ιάειρος, 

ὦ} σ9λ ας 
καὶ ἰδῶν αὐτὸν 

πίπτει πρὺς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, 
3 Καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν 
πολλὰ, 

λέγων ὅτι τὸ 3υγάτειόν µου 
ὧοο ν. 40. 

ἐσχάτως ἔχει, 
ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῆς τὰς 

χεῖρας αὐτῇ 

ἵνα σωθῇ  ζήσ) ἵνα να χα ζήσῃ. 

ἀπῆλθεν μετ αὐτοῦ, καὶ 
ἠκολούθει αὐτῷ 
ὄχλος πολύς, 
καὶ συνέθλ/δον αὐτόν. | 

55 Κα) γυνή τις 
οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος 
ἔτη δώδεκα, 
36 Καὶ πολλὰ παθοῦσα 

ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν 

καὶ δαπανήσασα 
τὰ παρ αὐτῆς πάντα, 

χαὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα 

ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον | 
ἐλθοῦσα, 

5τ) Αχούσασα περὶτοῦ ᾿]ησοῦ 
ἐλθοῦσα ἐν τῷ Ὀχχζλῳ ὄπισθεν 
ἤψατο 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: 
28 2 να . Έλεγεν ως οσι 

ἐὰν ἄψωμαι κἄν τῶν 
ἑωατίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 
3 Κα) εὐθὺς ἐξηράνθη 
ἡ πηγἡ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 

Ἱ πσκεΥτῃ. 

3 Κα) ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ 

ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς 
ἄρχων τῆς συναγωγῆς 
ὑπήρχεν' 

χαὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας 

σοῦ ᾿]ησοῦ 
παρβεχάλει αὐτὺν 

εἰσελθεῖν εἷς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ, 
43" Οτι υγάτηρ μονογενὴς ἦν 
αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα 

χαὶ αὕτη ἀπέθνησχεν. 

Καὺ ἐγένετο 

ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν 

οἱ ὄχλα 
συνέπνιγον αὐτόν. 

33 Καὶ γυνὴ 
οὖσα ἐν ῥύσει αἵματοῦ 
ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 

ἦτις 
ατροῖς 

προσαναλώσασα 
ὅλον τὸν {ον 
οὐκ Ίσχυσεν ἀπ᾿ οὐδενὸς 
εραπευθῆναι, 

33 Προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ο .” ΄ 

ἤψατο τοῦ κρασπέδου 
.ε / .) -” 

τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, 

Ν .. 3” 
ὡς ο σρεκέ εστη 8 

ή βυσις του αἱιροτος ΩὐΤΊς. 



ΤΙΝ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ, 

ΡΘΕΟΠΟΝ ΧΧΣ. 

05 

ΤΠΕ Ἡλβινα ΟΕ ΤΗΕ ΏΑΓΑΗΤΕΠΕ ΟΕ ζΑΙΠΟΣ, ΑΝΡ ΟύὐΚΕ ΟΕ ΤΗΕ Ι58ύΡ ΟΕ ΒΙΟΟΡ, 

ΜΑΤΤΗΠΗΕΝ ΙΧ. 18. 

15 Ῥο]ιο]ά, ἴλογα οἈπλθ 
α οετίαϊῖπ τη16ς, 

παπά 
νογεμηρροά αι, 

αγΊης, 

ΜΥ ἀαασλίον 

16 ΘΥΕΠ ποὺΥ ἀθαά : 
δηέ οοιπε απᾶ Ίαγ 
{1 Ἠαπά Ἱπροῃ Ἠσς, 

απά εἶιο ]ια[ῖ Πσε. 
19 Απᾶ ὦεειι5 41086, απά 
{ο]]ουγεά Ἠϊπι, απά 5ο ἀῑά 
15 ἀῑφοῖρ]ο». 

πο Απᾶ, Ῥο]ο]ά, α- ὙΥΟΠΙΔΠ, 
ν/ΠΙοὮ γγας ἀϊξοαξαά γηί]ι 

ΑΏ 16516 οϐ Ρ]ουά 

ἔννε]νο γα, 

σαπ]ο 
Ῥοε]ηπιά Ἐν, απά {ουσ]ιοὰ 
ιο ΊἸχοια οῇ Ἠῖ5 σαγΠΙΘΗΙ : 
1 Ἐογε]ια καἷα νΥΤ η Πογδο]Μ, 
1Η Τ παν Ῥαέ ἐοποῖι Ἰ]5 
βανπιθηί, 1 εἰα]] Ὦο π]ο]ο. 

' Ὄνε]νο γθατΑ, 

Ἁῖααχκ υ. 22, 

33Απᾶ, Ῥο]ιο]ά, ἔἶνεγο οιχθί]ι 
οπ6 οῇ {πο τα]ους 
ος λο γπασοσιθ, 
ε)αἴτας ὮΥ ΠΦΙΠΘ ; 

απά νε Ίο 8αὖ’ Ἠϊπα, Ἡθ 
{6]] αἱ 5 {οοῦ, 
35 Απά Ῥοεοιισ]έ Ἠῖπα 
στοεαί]γ, 5αγΊπο, 

ΜΥ Πί]ο ἀπισ]ίου 
(866 ν. 42.) 

Πθί] αἲ ἐἶιο ροῖηί οῇ ἀθαί]ι : 
1 Ῥναγ θα, «οἵπθ απᾶ Ίαγ 
Ππγ Ἰαπᾶβ οἩ Ἰου, 
Όιαῦ κο πιαγ Ῥο Ἰοα]ες ; 
απιά 8]ιο εα]] Ἠνο, 
53 Απά ὦοδις 
πγοηπί η Ἠ]πας απά 

πιπο] Ῥθορ]ο {ομογγοά 
πα, απά {γοπσοθά Ἠπι, 
35 Απᾶ α οργίαῖη ΟΙ, 
πνμ]ο]ι ]αά 
απ ἶπδια οἱ Ρ]ουά 

35 Απά Ἰαὰ εαῇθγοά ΠΙΑΠΥ 
ἠήπσς οἱ πιαΠΥ ΡΙγδίοῖαης, 
απά Ἰαςὰ ϱροπί αἲ] (ναί 
5ο Ἰαά, 
απά γα πού]ήπσ Ὀοίογος, 
Ῥ{ ταί]ον στον Ίνοῦ»ο, 

5Τ Ύψ]οη εἶιο Ἠαά Ἰδαγά οἱ ͵ 
«16515, 6π11ς 1π ο ργθβς 
Ῥο]]πά, απᾶ {οπσ]ιοά 

15 σατπθηί : 
35 Ἐον εἶιο φα1ά, 
Π) 1 πιαγ {οπο Ῥί Ες 

' οἰοί]νος, Τ εΊνα]] Ίνα νη]νο]ο. 
{35 Απά εαἰσΕέναγ 
πο {οαπίαΙπ οἱ ου Ῥ]ουά 

Ίσκε ΥΙΠ. 41. 

3. Απά, Ῥε]ο]ά, λογο οπτηε 
ἃ. ΠΙΑ 

ΠαΙηΘά ο αἴτας, απά Ἡθ Ὕγαθ 
α τα]οχ οί έπο Υγπαροριο, 
απά Ίο 
{611 ἆοννπι αἲ ο οδιις) {οοί, 

απιά ῬεεοισΕύ Είπα 

ναί ιο γνου]ά οοιπθ 1πίο 
5 Ἠοιδο : 
33 Έοχ Ίο Ἰαά 
οπ6 οπ]γ ἀααρ]ίος, αΌοιί 
ὤπνε]νε γεατς ο{ ασε, 
απά εἶο Ί4Υ α- ἆγιηρ. 

Ῥαί α5 ο 
δη, 

ένο ροορ]α 
{Πγοπφεά Ἠϊπι. 
46 Απά α ΝΟΠΙΔΗ, 
Πανίησ 

ΔΠ. Ίπβιιθ οἳ Ῥἱοοάἆ 
{ππο]γο Υθα15, 
γνἨ]ο]ι 

Ἰας δρεπί αἰ] ον Πνίπσ 
προπ. ΡΗΥΡΙΟΙ1Η5, παϊίμετ 
οοι]ά Ῥο Ἰοα]εά οἱ αΠΥ, 

34 (Ἴπηο 
Ῥομιπά Ἰϊπα, απᾶ (οπσ]ιοά 

νο Φογάεγ οί 5 σατπιθηί / 

ἱ απᾶ ΠππιθαΙα{ε]γ 

Ἠου ἵσδιο οὗ Ρ]ουἆ 



64 ΡΑΕΒΑΙΙ ΕΙ ΡΔΑΘΡΑΟΓΣ 

Ματτπςενυ ΙΧ. 22. 

“Ο δὲ ᾿]ησοῦς 

.. στραφεὶς 

Ν εν Θάρσει, λύγατες: 
ἤ σ. ο - σου σἐσωχέν σε. 

ώθη ἡ γυνὴ 
ὥρας ἐχείνης. 

| 
| 
| 

Μακ Υ. 29. 

καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι 
Ίατοι ἀπὸ τῆς µάστιγος, 
80 Κα) εὐθὺς ὁ ̓ Ιησοῦς 
ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ 

-- ” Γ] - 

αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, 
3 ο καί ον οι 
φ Ἱστραφεὶς εν τῷ ὀχ).ῳ 

ἔλεγεν 
Τίς µου ἤψατο τῶνματίων; 

2/ νι 
51 Καὶ ελεγον αὐτῷ 
οἱ μµαθητα) αὐτοῦ 
Βλέπεις τὸν ὄχλον 

συνθλ{θοντά σε, καὶ λέγεις 
Τίς µου ἤψατο : 

Φορ ν. 90. 

55 Κα) περιεολέπετο δεῦ 

τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 
“Ἡ δὲ γυνὴ 

φοβηθεῖσα χα) σρέµουσα, 
εὐδυζα ὃ γέ γωνεν αὐτῇῃ, 
ἦλθεν καὶ πρυσέπεσεν αὐτῷ 

” 

καὶ εἶπεν αὖτο 

πᾶσαν τὴν ν ἁλή θειαν. 

ν μ ο δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτης, 
ἡ πίστις σου σέσωκέν σε" 
ὕπαγς εἰς εἰρήνην, 

χα) ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς 

μάστιγός σου. 

ὅ "Ἠτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
”/ . Π ος θα 
ἔρχωται ἀπὸ τοῦ ἀρχι- 
συναγώγου Ἄεγοντες 

ὅτι ἡ 3υγάτηο σου ἀπέθανεν, 
5 / ο 

σ/ ετι σκύυλλεις 
Δ ον ο) 

τὸν διδάσκαλ.ον : 

Ίσκε ΥΤΠΙ. 45. 

Φορ ν. 46. 

-- 

4δ Κα) εἶπεν ὁ ̓ ]ησοῦς 

Τΐς ὁ ἀνφνάμε]ός µου ; 
ἀρνουμένων δὲ πάντων 
εἶπεν 
ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
Ἠπ - ο . . λ : 

πιστάτα, οἱ ὄχλοι 
΄ ΄ 4 

συνέχουσίν σε χαιὶ 
ἀποθλίκεουση, καὶ λέγεις 

΄ ε - / , 

Τίς ὁ ἁψάμενός µου ; 
6 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 

"Ἠψατό μού τις" 
ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
δ. αλ 3 3 3 -” 

ἐξεληλυθυῖων ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

17. ]δοῦσα δὲ ἡ γυνὴ 
ο . 2/. 

σι οὐκ ἐλαθεν, 

σρέµουσα 

ἦλθεν χαὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ 
δ/ ἣν αἰτίαν ἤψατο αὐτοῦ 

(πᾶσαν ἀλήθειαν) 

ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς 
τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παρα- 

γεῆμα. 
3830 δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτης, 

ἡ πίστις σου σξσωκέν σε’ 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

39 "Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
ἡ ος 
ερχεταί σις παρὰ τοῦ ἀχει- 

συναγώγου λεγων 

ὅτι τέθνηκεν ἡ 9υγάτηρ σου, 
μὴ σχύλλε 
σὺν διδάσκαλ.ον. 



ΜΑπΤΤΗΕΥ ΙΧ. 22. 

13 Ἑμί ᾖοςιις 

έαγπθᾶ Ἠϊπα αβοιιέ; 

ἘἈπά πο Ἠο δα1Υ ου, 

Ἀθ φαἷἀ, 
Ταισ]ίας, Ῥο οἳ ροοὰ 60Π]- 
{οτί 
(1γ Γ]ν λαί]ν πιαὰο οσο 
ν]ο]θ. 

τν ΕΜ] Ἰαίι ππαᾶο νου 

Απά {ιο πποιπαπ γγαδ ππαάο 

πγ]ο]ο ἤοπι λαί Ἠοιι, 

ΙΝ ΤΗΓ ἀΟΒΡΕΙ ΡΕ. 

Μαεκ Υ. 209. | 

γνας ἀπίοά πρ: 
απά 5]ιο {ο]{ ἵπ Ίου Ῥοάγ 
ναί 5ο γνας Ἰοσ]οά οἱ ἐλαῦ 
ῬΡ]ασαο, 
50 Απά ἆοδας, ἹπππσιαίεΙγ 
Κπονῖπς 1η Ἠήπαςο]ῇ ἐ]ναί 
νίγίαο Ἠαὰά σοπο οιέ οἱ 11η, 
ἑανπος Ἠϊπι αὈοιιό ἵπ ιο 
ῬτοῬῬ,απά βα1ᾶ, η ]ιο (οασ]ιοά 
πΙγ ο]οί]ος ὁ 
δι Απά ής ἀῑδοιρ]ος 
βαϊά απίο Ἠϊπα, Τίοι βοοςέ 
νο πα] πάς {Πτοησίησ 
ίισο, απά 

βαγοςύ {ποι, Ίο ἰοιο]οά 
πιο 

Όρο ν. 90, 

55 Απᾶ Το Ἰ]οο]κοά τουπᾶ 

αβροιέ {ο 5οο ου ελα λαᾶ 

ἀοπο {μῖς (πο. 

95 Ἑιιί ἔἶνο νγοπΙαη, 

{οαπιπς απᾶ οπηβ]ίης, Π1ου, 
ΚπονΊπο ναί να ἆοπο 1Π 
οαπιθ απά {ο ἆονπ ὈῬοίονο 
Ἠϊπα, απᾶ {ο]ά Ἠϊπι 
αἲ] νο ἐπί]. 

54 Απά Το εαἷᾷ απίο Ίου, 
ΠῬαυρλίου, 

νλοῖο; 5ο 1Π Ῥοασο, 
απά Ῥο γν]ο]ο ο{ {11γ Ρ]ασιο, 

35 Ἠγ]]ο Ίο γα 6ρα]κο, 
πογο οα1πο {οπα ιο 
τι]ογ οϐ ἴπο εΥυπασοσιιθ’5 
Ἰοιβο οργίαϊπ ν]]ο]ι α1ς, 

Τ]ν ἁπασ]ίου 19 ἆθπᾶ ; 
ιν ουρ]οδέ ἶοι ο | 
ἄηΥ αγ(]νοτ Ὁ [Μαίου | 

Ἱσκεντῃῇ. 44. 

αίαπε]οθά. 

45 Απά ο οδας 

(86ο ν. 46.) 

βαἷᾶ, 1η Πο (οιο]λοά 
πο. Ίημοῃ αἲ ἀοηῖοά, 
Ῥοίον, απἆ (Ίογ (ναί νεγθ 
νη(Ἡ Ἠἶπα, φαἷᾶ, Μαρίου, 
νο πιπ]Π(πᾶο (Ίτοησ 
ίνθο, απά ῬτοῬς {ποο, απά 
εαγοςί ἴἶιοι, Ίο {οιιομοά 
36 Απά ἆοριις ϱαἷά, [παρ 
Βοπποβροςγ λα] {οτσ]ιες π]θ: 
{ου Τ Ῥογοσῖνα ὑλαῦ γΙγίπε 
15 σοηο ομί οἱ 1η6, 

37 Απά γιο ἐἶνο ΥΥΟΠΙΑΠ 

βασγ ἐλαί οΏο στας πού ΕΙ, 
5ο οππ1ο {γοπιρ]]πο, 

απά, {α]ΐπις ἀουγνπ Ῥοίογα 
Ἠϊπῃ, οἹιο ἀσο]ατος απέο πα 
Ῥοΐοτο α]] (ο Ῥοορ]ο {ο 
πγ]αΐ οπ 156 5ο λα {οπο]θά 
Ἠ11η, απά Ἠουγή 8ο τναδ 

Ἰοα]οί. ΠππποςΙα{θ]γ., 
45 Απάᾶ Ίο ραϊά ππίο Ίου, 

Ταασ]ίοευ, Ὀο οῇ σοοᾷ 60π1” 
{οτί : 
6νγ Εν Πα. πιαςς ἴ]νου 
πηο]ο; 5ο 1π Ῥο8ςθ. 

35 ἨΥμΙ]ο Ἰο γοί 8ρακο, 
(ποτο οοπιθί] οπο {ποπι ἐἶιο 
τα]ον ΟΕ ἴἶνο «γπαςσοσιιθ”5 
Ἰουδο, βαγίηρ {ο Ἠάπη 
Πιν ἀαιισ]ιίον ἰε ἄέαά 
ἐουβρ]ο ποί ιο Ἀ]ακίου. 



66 

Μαπττπεν ΤΣ. 29. 

20 Ἰα) ἐλθὼν ὁ ̓Ιησοῦς εἰς 
γὴν οἰχίαν σοῦ ἄρχοντος κα) 
3 Λ λν .) ν χα Δ 

Ἰδὼν στοὺς αὐλητὰς καὶ τὺν 

ὄχλον 3ορυδούμενον 

ἔλεγεν (αὐτοῖς) 
3 ᾿Αναχωρεῖτε" 

οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ χοράσιον 

ἀλλὰ χαθεύδει. 
Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

35 "οτε δὲ ἐξεδλήθη 
ὁ ὄχλος, 

εἰσελθὼν 

ἐκράτησεν τῆς χειρὸς 

αὐτῆς, 

καὶ ἠγέρθη 

τὸ χοράσιον. 

ῬΑΕΑΙ1ΤΙΕΙ, ΕΑΡΘΡΑ(ΕΣ 

Μλεκ Υ. ὀ6. 

66 "0Ο δὲ Τησοῦς παρακούσας 
Δ / / 

σὺν λόγον λαλονμενον 

λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ 
Μὴ φοβοῦ, µόνον πίστευε. 

Φρο γ. 91. 

ὅτ Κα) οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα 
μετ) αὐτοῦ συνακολουθῆσαι 

εἶ μὴ τὸν Πέτρον 
καὶ ᾿Ιάκωβξον χαὶ ᾿Τωάννην 
σὸν ἀδελφὺν ᾿ΙἸαχώξου. 

ὧορο ν. 40. 

Ν Καὶ έρχονται εἰς ν 

σὺν οἶκοντοῦ ἀρχισυναγώγου, 
χοιὶ 3εωρεζ 

Ἀόρυοον χα) κλαίωτας 
χοαὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 
5 Κα) εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς 

Τί 9ορυθεῖσθε καὶ κλαίετε : 
σὺ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν 
ἀλλὰ χαθεύδει. 
9 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

“Ο δὲ ἐκξαλὼν 
πάντας παραλαμεάνει 
σὺν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ 
σὴνμητέρα καὶτοὺς μετ᾽ αὖ- 
σοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν 
σὸ παιδίον (ἀνακείμενον). 
1 Καὶ κρατήσας τῆς χειβὸς 
σοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ 
Ταλιθὰ κοῦμ, ὅ ἐστιν 
ὠεθερμιηνευύµενον 
Τὸ χοράσιον, σοὶ λέγω, 
ἔγειρε. 

45 Ἱα) εὐθὺς ἀνέστη 
τὸ χοράσιον καὶ περιεπάτει; 

ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα" 
Φρο γ. 45. 

χαὶ ἐξέστησαν εὐθὺς 

Ίσκε ΥΙΠΙ. 50. 

δο 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς ἀκούσας 

ἀπεχρίθη αὐτῷ (λέγων) 
Μἠ Φυβοῦ: μόνον πίστευσο», 

/ 

καὶ σωθήσεται. 

δι Ε/σελθὼν δὲ εἰς τὴν 
οἰχίαν 

3 3 .”” 

οὐχ ἀφῆχεν 

εἰσελθεῖ τινὰ σὺν αὐτῷ 

εἰ μὴ ΤΠέτρον 
χαὶ ᾿]ωάννην κα) ᾿Ἰάκωβξον 

χαὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς 
καὶ τὴν μητέρα, 

65 "Ἐχλαιον δὲ πάντες 

χαὺ ἐκόπτοντο αὐτήν. 
“Ο δὲ εἶπεν 

Μὴ κλαίετε" 

οὐ γὰρ ἀπέθανεν 
ἀλλὰ καθεύδει. 

δὃ Καὶ χατεγέλων αὐτοῦ, 
εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 
δε Αὐτὸς δὲ (ἐκεαλὼν ἔξω 
πάντας) 

χρατήσας τῆς χειρὸς 
αὐτῆς ἐφώνησεν 

λέγων 'Η παῖς, 
: 
ἔγειρε. 
δδ Κα) ἐπέστρεψεντὺ πνεῦμα 
αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχεῆ- 

μα, 
Φ6ο ν. 42. 

χοαὶ διέταξεν αὐτῇ δοθήναι 

φαγεῖῦ., 
δδ Κα) ἐξέστησαν 



ΜΑΊΤΗΕΥ ΙΧ. 289. 

33 Απᾶ γηοήη ἆοδις5 ος 
Ιπίο ἔἶια τι]οχ5 ᾖοἈςο, 
απά εαν ο 

πη]ηβίτο]5 απά (]ιο 

Ῥεορ]ο πια]πσ α. Ἠοῖδο, 

3: Ἠο εαϊὰ πηίο έᾖαπῃ, 
νο ρίασς; 
{ου ια πιαϊὰ 15 πο ἆσαᾶ, 
Ῥιαΐ εΙοεροί1, 
Απά {που Ἰαασ]ιοά Είπα {ο 
ΒΟΟΤΗ. 
35 Ῥιιέ γΊοι 
ειο Ροορ]ο γεν ριιέ Γογέ]ι, 

Ἡς Ἱγεηέ 1Π, 

απά {οο]ς Ίου 

ὮΥ ο Ἠαπά, 

απᾶ {ιο πιαιά 4Το86. 

ΤΝ ΤΗΕ ἀΟ0β8ΡΕΙ,Α. 

Μλαηκ Υ, 96. 

| 36 Ας 8οοη 45 ζορις Ποατά 
ἴιο γνονὰ εἶναί ννας 5Ροίκοη, 
Ἰο καί] απίο ἔἶο γα]ου 

ο ἴιο 5Υπασοσιιο, 
Ῥο ποί α[αῖά, οη]γ Ῥο]ίονο, 

Φρο ν. οἱ. 

ὃτ Απά Ίο ειῆογοςῦ πο Π]αΙΙ 

ο {ο]]ονν Ἠϊπα, 6ανο Ῥοίον, 

παπά απο, απ «) οἵνη 
ένο Ῥγοί]ον ο ζα11ο5. 

Φοο ν. 40. 

38 Απά Ίο οοπηοί  {[ί]ο 
{ο {πο Ἠοιιδα ος {]ιο γα]ον ος 

5γηασοσιια, απά 5οθί] {ο 
πια], απ (ἶχοπα ἰλιαί 
πνορί απά γναϊ]οά στοαί1γ. 
35 Απά νο πθγνας «οπ1ο Τη, 
Ἡο βα1(] απίο {ἶοπι, 
Ἠγιγ πΊαο γο {λῖς αάο, απᾶ 
πγθορ ὁ {ιο ἀἆαπιβδεὶ ἵν ποί 
Ραέ 5]εοροί]1. [άθας, 
50 Απάᾶ {Πογ ]αιισ]ιοᾶ Ἠϊπη ἐο 
8ΟΟΤΗ. 
Ῥιιί γν]ιθη 
Ἰο Ἰαὰ ριί νου αἲ] οί, 
ο (α]κοί]ι ἐἶχο {αἱ ]χεγ απά (ιο 
πιοίλον οἱ ἴ]ιο ἀαπιδο], απ 

ΌΊνοπι (ναί ννογο υγ] Ἠ ή, 
απά οπίθγοίἩ πι 
λογο ιο ἀαπηρο] γγα» Ἰγῖης, 
51 Απά Ίο {οοῖς ιο ἆαπηςο] 
Ὦ} ἴἶιο Ἰαπά, απά ςαἷᾶ 
ππίο Ἠου, Τα]έ]να-οαπ : 
πλΙο] 19, Ῥοῖης Ιπ{ογρτοίεά, 
Ώαπηξ61, 1 5αγ παπίο {]σο, 
απῖςο, 

“3 Απά αἰταϊσηίνναγ 
Πιο ἆαπςο] αγοβο, 
απά υνα]κοά; {ου ἶιο ννας 

ος (1ο ασο οῇ νοῖνο γοαγς, 
ὧ6οθ ν. 40. 

Απά {ου πγθγο 

0 

Ίσκε ΥΤΠΠ. 50. 

5ο ἙῬιιί γγ]λοι ο;ο5ιι5 Ἰοιιγὰ 
ἓ, 
[6 απδινογος Ἠϊπι, δαγίπο, 

Έναν ποί : Ῥο]ίονο οη]γ, αά 
| 5Ἡο 5]ια]] ο πιπάο γ]ο]α, 

δα Απά νγ]ηση Ίο 41ης Πίο 

' ιο Ποηςο, 

ηο αΠογοά πο ΗΔΠ. 

ίο 6ο Ιπ, 8αΥο Ῥοἱου, 
απά απιος, απ «7 οἶνη, 
απα 

ιο {αἱ]χου απιά {ο Πιοίμου 

ο{ {ιο πιβ]άση, 

δδ Απᾶὰ αἲὶ 
Ὑερί, απά Ῥονα]]οὰ Ίχ6υ : 

ας ηο εαἷς, 

ΎΓοορ ποί; ο ἶ5 ποί ἆθας, 
Ῥιΐ6 εΙοοροί]. 
δ6 Απά {μου ]αισ]ιοά Ἠΐνη ἐο 
8οΟσΗ 
πονπς ἐ]ναί «Ἡο γγας ἆθαά. 

{5 Απᾶ Ίο Ραί ποπ α]] οιιέ, 

απά {οοῖς Ίου 
Ὦγ ιο Ἠαπά, απά οα]]οᾷ, 

βαγίησ, Μαἴά, 
απ]δο, 
56 Απά Ἠου βρΙγ]ε «818 
ασαΙη, απά 

Ώο 41050 θἰγαΙρ]ιίνναΥ : 

(8ο6ο ν. 42.) 
απά Ίο οοπηπιαπά θά {ο σἶνε 
Ἠθγ πιοα{. 

5 Απά Ίου ῬαγθΠίς νγθγρ 
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Μαπτπςσυ ΙΧ. 26. 

155 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη 
αὗτη εἰς ὅλην τὴν γῆν 

ἐχείνην. 

ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΘΑ(ΕΣ 

Μακ Υ. 42. Ίσκε ΥΠΠ. 66. 

ἐκστάσει µεγάλ]. 
οἱ γονεῖς αὐτῆς" 

 ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς 
ωηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

Φορ τ. ὁδὅ. 

48 αι) διεστείλατο αὐτοῖς 
πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοζτοῦτο, 

κοιὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ 
φαγεῇ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΣΧΙ. 

Οπητοτ ἨΕΙΕΟτΕῦΡ ΑΤ ΝΑΖΑΕΕΤΗ. 

ΧΠΙ. 

δᾳ ζα) ἐλθὼν εἰς τὴν πατείδα 

αὐτοῦ 

΄ 3 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
ος νάνο 
ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, 

ὥστε ἐκσλήσσεσθαι αὐτοὺς 
/ 

καὶ λέγειν ΤΙόθεν τούτῳ 
, [4 

ἤ σοφία αὕτη 
χαὶ αἱ δυνάμεις : 

ὅ6 Οὐχ. οὗτός ἐστιν 
ὁ συῦ σέκτονος υἱός; οὐχ. ἡ 

“ ον : 
μήτηρ αυτου λεγεται Μαρία 

χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

᾿Ιάχωξος καὶ ᾿]ωσὴφ 

χο) Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; 

δ6 Κα) αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσί; 

πύθεν οὖν τούτῳ 
ταῦτα πάντα; 
5 Καὶ ἐσχανδαλίδοντο 

ἐν αὐτῷ. 
᾿Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

| 

] 

] 

ΥΠ. 1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 
χαὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα, 
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὖ- 
σῷ οἱ µαθητα) αὐτοῦ. 
5 Καὶ γενοµένου σαοάτου 
ἤρξατο διδάσκειν 
ἐν τῇ συναγωγῇ" 

καὶ οἱ πολλο) ἀκούοντες 
ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντεςΠόθεν τοὐτῳταῦτα, 
καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα 
τούτῳ, χα) αἱ δυνάµεις 
σοιαῦται αἱ διὰ τῶν χειρῶν 
αν 

αὐτοῦ γινόμενα: ; 
οὐχ οὗτός ἐστι 

σέχτων, 
ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας 

καὶ ἀδελφὸς 

Ἰ]αχώδου χαὶ ᾿]ωσῆτος 

) Ἱούδα καὶ Σίμωνος; χαι 

ο 

ο. 

καὶ 
οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 

ὧδε πεὺς ἡμᾶς; 

χα) ἐσκανδαλίζοντο 

ἐν αὐτῷ. 

ἁΚαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Τησοῦς 



ΙΝ ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙΑ. 

ΜΑττΗκευ ΓΣ. 26. 

36 Απᾶ {]ιο {απιθ Ἠθγθοξ 
πνοηί αὈγοβά Ιπίο αἱ] 

ἐλαί Ἰαπά, 

Μακ , 42. 

αξιοπ]ε]ος ψ(Ἡ α στοαί 
αδίοπΙςΏπηθηῦ, 
35 Απά Ίο οἸλαγσοά ἔ]οπι 
κίγα(]ν ῑναῦ 
ΠΟ ππαη Που] πουν 1ὲ; 
απά ϱοπηπαπάεἆ ἐλαί 
εοπιοίλίης ελοι]ά Ῥο ρῖναι 
Ἀοχ {ο οαῦ. 

ΡΕΟΠΟΝ ΧΧΣΙ. 
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Ίσκε ΥΠΙΠ. 6. 

αξίοπίςηος : 

Ρα6 Ίο ομαχγσας ἔχει 
ναί {που 
5]οιι]ά {ο]ἱ πο ππαἩ 
Ἰγλαξ τας ἆοπο, 

ΟΗΠΙΕΤ ΒΕσΕΟΤΕΡ ΑΤ ΝΑΖΑΕΕΤΗ. 

ΧΤΤΙ, 
δὲ Απᾶ 

πιηθη Ἡθ ππα5 60Π16 ΙΠέΟ 

Ἠϊ5 οπΏ ϱΟΠίΣΥ, 

Μο 
{απσ]ιέ ἔἶοπα ἵπ ἐλαῖν 5Υηᾶ- 
δοσαθ, 1Π5ΟΠΙΙΟἨ 
ἔλαί {Που Ὕογο αξίοηῖς]ι- 
οᾱ, απᾶ εαϊᾶ, Ἡ Ποπος 
λα(] (5 πια 
{15 γνΙβάοη, 

απά {]ορο πη]σ]ιέγ πγοτ]κς 2 

55 Ίς ποῖ {λ]ς ἐν οΒΤΡΟΠ- 
{ογ”5 5οἩ ὁ 15 πο Ἰῖ5 πιοί]λοθυ 
οα]]οά Ματγ 2 απιά 15 Ῥγοί]ι - 
7απιθς, απά ᾖο5ε, {[τεη, 
απά ΒΙΠΙΟΠ, απά ο αάας 2 
δ Απά Ἠ]ς αἴδίου», αγο {οΥ 
ποῦ αἲ ση τας 2 
Ἰηποησθ (μοι Ἠα]ι {118 ππαπ 
41] (ἶχοβο ἐίησς 2 
στ Απάᾶ {αγ πγετο οβεπάςα 
1η Ἠϊπῃ, 
Ῥι ᾗθ5δ18 εαἰά ππίο {λθπῃ, 

τα 
1 Απάᾶ Ίο ποπέ οιιξ {οτι 
{λοπσο, απᾶ οη16 1Π{Ο 
Ἠϊ5 ΟΊΥΏ οοιπίτΥ; απά 
5 ἀῑδαιρ]ος {ο]]ουν Ἠ1πῃ. 
3 Απά ποη ἔἶνο ΦαρραίἩ 
ἆαγ τας «0Π16, Ίο Ῥοσαπ 
{ο ασ] 1π ἴ]ιο ΑΥΠΦ- 
6οσι6: απά ΙΠΑΠΥ 
Ἠθατίης ΕΙπη Ὕνογο αςθοπ]ς]ι- 
οἆ, δαγΊης, Έτοπι γνηθισθ 
Ἠα(]ι Οή5 παπι {οσο ἐμ]πος 2 
απά ν]ας νηκάοπα ἶ5 (]]ς 
ΠΙΟἩ 15 σΊνοῃ τπ{ο Πήπη, 
ἠλαί ουεπ 51οἩ πα]σΏ{γ γγου]κς 
αγα ντοισ]έ Ὦγ 5 Ἠαπάς 2 
ὃ Τᾳ πού {]ῖς νο οπγρεή- 
ίατ, ἴ]ιο 5οπ ος 
Ματγ, ἴιο Ἠτοί]μεν ο 
«141168, απά ᾖοβ65, 
απά οἱ ο ιάα, απά ΒΙπποἨ 
απά αγ πο Ἠ]5 βΙδίθΓβ 
Ἰθγο γη τις ὁ 

Απά {αγ πγογο οΠεπάοά 
αἲ Ἠϊπῃ. 
6 Ῥιέ 1 θ6βις 5αἷά ππ{ο ἔἶπθπη, 



το ῬΑΕΑΙΤΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΘΑΑΕΡ 
[ 

ἩΜαττασν ΧΙΙ. στ. 

Οὐκ ἔστιν πεοφήτης 
ἄτιμος εἶ μὴ ἐν τῇ πατείδι 

(αὐτοῦ) 

καὶ ἐν τῇ οἰχίᾳ αὐτοῦ. 
686 Ἱζα) οὐκ 
ἐποίησεν ἐχερ 
δυνάµεις πολλὰς 

Ν Ν 4 ΄ 9 - 

διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

Χ. 1 Καὶ προσκαλεσάµενος 
τοὺς δώδεχα 
μαθητὰς αὐτοῦ 

ο». 3 
ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
πνευμάτων ἀκαθάρ- 
τῶν, ὥστε ἐχοάλλειν αὐτὰ 
καὶ Αεραπεύειν πᾶσαν νόσον 

καὶ πᾶσαν µαλαχίαν. 
2-δ ροσπ]αχ {ο Μαϊῦ. 

ὃ Μὴ χτήσησθε 

χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον 
μηδὲ χαλκὸν εἷς τὰς ζώνας 

ὑμῶν, 
19 Ἰὴ πήραν εἰς ὁδὸν 

μηδὲ 
δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήμα- 
τα μηδὲ ῥάβδους: ἄξιος γὰρ 
ὁ ἐργάτης τῆς τρορῆς αὐτοῦ. 

11 Ἑλς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν} κώμην 

Μαι ὉΙ. 4. 

ὅτι οὐχ. ἔστιν προφήτης 
ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ µατρίδι 
αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσ- 

. αὐτοῦ 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
δ Καὶ οὐκ ἐδύνατο 

εξ ποιῆσαι οὐδειωίαν 
αμ, εἰ μὴ ὀλίγοις 

ῴστοις ἐπιθεὶς τὰς 

χεῖρας ἐθεράπευσεν. 

6 Κα) ἐθαύμαζεν 
διὰ τὴν ἀπιστίων αὐτῶν. 

Καὶ περιῆγεν τὰς κώµας 

χύχλῳ διδάσκω». 

ὃν 

δύ 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧ. 

ΤΠΒπ ΑΡΟΒΊΙΕΡ ΒΕΝΤ ΤΟΕΤΗ. 

Ἰ Καὶ προσκαλεῖται 
τοὺς δώδεκα, 

χαὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν 
σῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρ- 
των, 

8 Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς 

ἵνα μηδὲν αἴρωσιν 
εἰς ὁδὸν 

εἰ μὴ ῥάαδον µόνον, 
μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, 
μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόύν, 

»Αλλὰ ὑποδεδεμένους σανδ- 
άλια, χαὶ μὴ ἐνδύσησθε 
δύο χιτῶνας. 

19 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
"Ὅπου ἂν εἰσέλθετε εἰς 

Τσκε, 

ΙΧ. 1 Συγχαλεσάµενος δὲ 
σοὺς δώδεχα 

(μαθητὰς αὐτοῦ) 

ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ 
ολ , 3 Δ / νν ἐξουσίων ἐπ) πάντα τὰ δαι- 
μόνα 
χαὶ νόσους 3ερπεύειν. 

2 Ῥοσι]αν 6ο 11ο. 
ὃ Κα) εἶπεν πρὸς αὐτοὺς 

Μηδὲν αἴρετε 
9 κ ες 

εἰς τὴν οδόν, 
/ πλ 

μήτε ῥάξδον 
μήτε πήραν µήτε ἄρτον 
μήτε ἀργύριον, 

μήτε ἀνὰ 
δύο χιτῶνας ἔχειν. 



Ματτπεν ΧΙΠΙ. 67. 

Α Ῥτορλού 15 ποί π]οιέ 
Ἰοπους, 5α06 1π Ἠ]5 ΟΝΥΠ 
οοιΠΩ ΥΥ, 

απᾶ 1π Ἠῖς οπΏ Ἰοιιςο, 

δ8 Απάᾶ Ίο ἀῑᾷ πο 
ΤΙΦΗΥ πη]σΏ{γ γγοτ]ςς ἔἶνεγο 

Ῥεσαιιξο ΟΓ {οῦ ππΏο]Ιοβ, 

1νΝ ΤΗΕ ἄαΟΡΒΡΕΙ.Α. 

Μααηκ ΤΙ. 4. 

Α. Ῥτορ]λοί 15 πού πν]]λοιιέ 
Ἀοπουι, Ῥιέ 1π Ἰ15 ΟΊΥΠ 
εοπίγ, απά αΠ]οης 18 
ονη Ἰΐπ, απ 1π ]β 
ΟΝΏ Ἰουςο, 
6 Απά Ἰιο οοι]ά ἔἶογο ἆο πο 
πηΙσ]ίγ νγοτ]ς, 5ανο {λαί 
Ίιο ]α14 Ἠ]5 απιάς προἨ α 
{ουν 51ο]ς {ο]]ς, απᾶ 

Ἰοα]οᾶ (παπα, 
δ Απά Ίο ππατνο]]οὰ 
Ῥοσσιςο ος {]ιοῖς απο]ίοί, 

Γ Απά Ἠο πγοηέ τοιπὰ 

| αὐοιέ Ώια ν]]ασςβ, (οασμίπο. 

Χ.1 Απά ν/]οπ ]ιο Ἠαἆ οα]]οά 
ππίο Ἠϊπαι Εὶ5 ἰωγοίνο 

ἀϊδαῖρίο», 

Ἡο ϱαυε ἔἶλεπι Ῥούγου 
ασαϊηςέ ππο]οαπ ερίπίς, 
{ο οαδί {ματια οί, 

απά {ο θα] αἲ ΠΠΑΠΠΟΥ 
οἱ βἴοκποςς, απά αἱ] 

ΠΙΑΠΠΟΥ οἱ ἀ1δοαςο, 

2-5 ροου]ῖαχ {ο ἡΙαίΐ, 

ὃ Ῥτον]ιάο 

πεϊίλον σο]ᾶ, πος αἴ]νοι, 
ΠΟΥ Ώχαρ, 1 ΥΟΙΙΓ Ῥάγβος: 
109 Νου βοπῖρ {ου γοΗΤ]ΟΙΓΠΟΥ, 

πο]ί]μοχ {πνο οοαί5, 
πηθϊί]αγ5Ἠο65, ΠΟΥ Υαίβίανος: 
{ον ἴἶνο νγοτ]κπιαπι 18 νΟΣΙΥ 
οἳ 5 πηθαί. 
11 Απά 1Π{ο πλαίδοσνοτ οἵίγ | 

ΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧ. 

ΤΗΕ. ΑΡΟΒΤΙΙΕΒ ΘΕΝΊ ΕΟΒΤΗ. 

1 Απᾶ Ἠο οα]]οά 

πηί{ο Ἠϊπα {]ιο ἔγγο]νο, 

απά Ῥοσαπ {ο 5οπά {Ίχοπι 
{οτί]ι ὮΥ ἴννο απά νο: 
απά σανο {λοπι Ῥούογ 
ΟΥ6Υ ππο]θαΠ βρΙ(8 

δ Απά οοπαπιαπάσοᾷ (Ίνοπι 
Όναί Όνογ 5]ιου]ά {α]κο πο- 
{ον (ιοῖν ]οἩΥΠΟΥ, [υήπσ 
βανο α 5ἰα[ οΠΙΥ; 
πο 5οΠΡ, πο Ῥγοας, 

Γ πο ΠΙΟΠΟΥ ΤΠ οι Ργκο : 

5 Ῥιέ Ῥο εἶνος γι βαπάα]ς: 
απά πο Ῥαί οἩ ίνα σοα{8. 

19 Απᾶ Ἰο εαϊᾷ ππίο {]οπα, 
Τη ν]αί Ῥ]αος βοθνογ 

τι 

Ίυκε ΤΣ. 

1 Ἔ]ιου Ἶο οα]ζο 
15 (πνε]νο 
ἱδοῖρ]ος {οσοί]ον, 

απᾶ σανο {Ίοπι ρου απὰ 
α(λοτΙίγ ονετ αἲ] ἀθν]]ς, 

απά {ο οιιγ6 

4ἴδοαδος. 
3 ροσπ]αχ {ο Τμ1α, 

5 Απᾶ Ίο εαιά απίο {λεπι, 
Έαχκο πολης 
{ον γοιγ 101ΥΠΘΥ, 
ποϊίμου βίανε, 
ΠΟΥ 5οπῖρ, ποαϊίμον Ῥγοας, 
πηοϊίλου πποήΥ : 

Ἰανο Όπο οοδί5 

Γαρίοσο. 
ΠοΙ(]1θΥ 

4 Απά γγηαίβοθνογ 



Ματιπεν Χ. 11. 

εἰσελθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν 

αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ 

µείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 

12-19 ορακως. ίο Μαίύ. 
1 Καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται 
ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς 

λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι 
ἔξω τῆς οἰχίαςἢ τῆς πόλεως 
ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν 
κονιορτὸν τῶν 

ποδῶν ὑμῶν. 

15 ᾽Αωὴν λέγω ὑμῦ, 
ἀνεχτότερον ἔσται γῇ 

Σοδόμων καὶ Τομόῤῥας 
λος : κ οδς 
ἐν ἡμέρᾳ χείσεως ἢ τῇ 
πύλει ἐκείνῃ. 

ΡΑΕΒΑΤΙΤ ΕΙ, ΡΔΡΡΦΑΕΒΡ 

Μαςκκ ΥΠ. 10. 

οἰχίαν, 
ἐκεῖ 

ὠένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε 
ἐκετθεν. 

11 Καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξη- 
ται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν 
ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι 
ἐκεζθεν 

ἐκτιάξατε τὸν 
χοῦν τὺν ὑποκάτω τῶν 

σοδῶν ὑμῶν 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
ς Α μὴν λέγω ὑμῖ, 
ἀνεχότερον ἔσται 
Σοδόµοις ἡ Τομόῤῥοις 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ 

πόλει ἐκείνῃ.) 
19 Κα) ἐξελθόντες 

ἐκήρυξαν ἵνα 
μετανοῶσιν, 
19 Καὶ δαιµόνια πολλὰ 
ἐξέξαλλον, καὶ ἤλειφον 
ἐλαίῳ πολλοὺς ἀθῥώστους 

χα ἐθεράπευο». 

ΦΕΟΤΡΙΟΝ ΧΧΣΧΠΙ. 

Ίσκε ΠΧ. 4. 

οἰκίαν εἰσέλθετε, : 
ἐχερ 
μένετε καὺ 
ἐκεζθεν ἐξέρχεσθε. 
δ Κα) ὅσο ἂν μὴ δέχωνταν 

ὑμᾶς, 
ἑξεεχόμτοι 
ἀπὸ τῆς πόλεως 

ἐκείνης τὸν 

Χονιορτὸν ἀπὸ τῶν 
ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε 
εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 

5 ᾿Εξερχόμενο; δὲ 
διήρχοντο κατὰ τὰς χώµας 
εὐαγγελιζόμενοι 

χα) εραπεύοντες πανταχοῦ. 

ἨΕΕΟΡ ΡΕΘΙΕΕΡ Το ΦΕΒ {Ε508, 

ΧΙΥ. 
1’ Ἐν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ ἤχουσ- 
εν "᾿Ἠρώδης ὁ τετράρχης 

γὴν ἀχοὴν ᾿]ησοῦ, 
κ. 

2 Κα) εἶπεν τοῖς παισὶν 
5 . με ορ 3 5 , 

αὔτου Οὗτός ἐστιν Ιωάννης 

ὁ βαπτιστής: αὐτὺς 
3 ΄ 3 σ ” ” 

γΞΕθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 

χα διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις 
3 ” 3 3 ” 

ενεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 

14 Κα) ἤχουσεν 
ὁ βασιλεὺς 'Ἠξώδης, 

φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ 
ὕνομα αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγεν 

ὅτι ᾿]ωάννης 
ὁ βαπτίζων 
ἐκ νεκρῶν ἀνέστη, 
καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν 

αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 
16 ἝΑλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι 

Τ "Ἠκουσεν δὲ 
"Ἠρώδης ὁ τετράρχης τὰ 
γινόμενα 
(ὑπ αὐτοῦ) πάντα, 
χα) διηπόρει διὰ τὸ 
λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν 
ὅτι Ἰωάννης 

ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 

"Ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι 



μι 

Μαηττπςνν Χ. 11. 

ου ἔονγη γο »]α]] οηί{ος, 
επαιήγο γ]λο 1η 16 15 
ποτίγ; απά ἴπογο αὐιάα 
Π]] γο σο ἴποποο, 
13-19 ροσι]αχ {ο λαέ. 

1 Απά πν]οκοσγου εἶνα]] πού 
τοσθῖνο γοι, που Ίδια γους 
ψοχςς, επ {ε ἄεραγί οαί 
οἳ (ναί Ἰοιςο ος οἳίγ, 
εμαίκο ο έ]ιο ἀιδύ 
οὗ γοιν {οοῦ. 

16 Ὑογί]γ 1 5αγ ππίο γοιι, 
Τ{ ελα] Ῥο πιογο {ο]ογαὺ]οα 
{ον {ο Ἰαπά οἱ βοάοπαι απᾶ 
(οπιοντλα Ιπ {ο ἆαγ οί 
Παάσιπεπίέ ἔλαη {ου (ἶναί 
αϊγ. 

ΧΙΥ. 
1 Αί {λαί πιο Ηοντος (]ιο 
{οίγατο] Ἱιοστά 

οἱ ιο {πιο οἱ οδ15, 

5 Απᾶ ραϊά ππίο Ἠ18 86Γ- 
ναηίς, Τηϊς 15 ο ομπ 
ἴ]λα ῬΒαρίςκί: Ἶο 
18 ΤΊΡΟΠ /γοπι ελο 
ἀοαὰ; απά Ὀνογείοτο παὶσ]Ώ{γ 
νΟΣΚ5 4ο πενγ {ογέ], 
(ποπηβε]νος Ἱπ πα, 

ΙΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙΑ. 

Μαακ ΥΙ. 10. 

Υο οπίου Ιπ{ο απ Ἠο1δθ, 

Όιογο αὐ]ιάο 
Ώ]]γο ἀαρατί οσα ]λαί ρ]ασο. 

1 Απά γ/]οβοσγον ια] πού 
τοσσῖνο γοῖ, ΠΟΥ δαν 
γοι, Ἠλοπ γο ἀορατί 

Γ ποησο, 
μακο ο ένο ἁπδύ 
υπάον γοιχ {οοί {ον 
α {Θ5ΠΙΠΟΠΥ ασαϊηδί {]οπη. 
Ὑον]γ Τ βαγ παπίο γοι, 
Τὲ ϱμα]] Ὄο πιογο {ο]εγαβ]α 
{ο οᾷοπι πιά 
(οπιοίτ]λα ἵπ {πο ἆαγ ος 
Ππάσπιοηύ (λατ {ον ἐλαί 
οἵίγ. 
13 Απά ου ντοπί οαέ, απἆ 

Ῥτοασ]ιος (ναί πε ελοι]ά 
γαροη/{. 

13 Απά {αγ ομδί οπῦ ΠΙΑΠΥ 
ἀθν]]ς, απ αποϊπίέος ση 
οἳ) πιαἩΥ {λαῦ νγογο βἷο]ς, 
απᾶ Ἰθα]οά {ποιη. 

ΘΕΟΠΟΝ ΧΧΧΤΙ. 

14 Απᾶ Κῑπσ Ἠοτοὰ 
Ἰδατά ο Εῖπας {ου 

15 παπ1ο γγαδκρτοα αρτοας: 

απά ο εαἷς, 
Τ]αί ο οἷιτι 

Πιο Ῥαρίαδί 
νγαβ ΤΊ66Π ΠΟΠ ἴ]ιο 

ἀθας, απά (οτγοίοτο πηϊσ]ίγ 
ψΟΥΊς5 4ο εἶνονν {οτί]ι 

{λοπαφο]νθς ἵπ Ἠπη, 

16 Οἱηογς εαἱά, Τηαί 1 18 

Τὸ 

κε ΙΧ. 4. 

Ἀοιβο Υο οπίου Ιπίο, 

ἔπονο αΡῖάς, απά 

Ώποπος ἀορατί, 

δ Απά νν]οβοσνοθυ αν] πού 
γοσρῖνο γοι, 
ἨΥΊσΠ Υθ Φο οί 
οἱ (ναί οἵίγ, 
μα]κο ος ίμο νοχγ ἀιδί 
Ώ.οπα γοιιχ {οοί {ο 
α {85{ΙΠΙΟΠΥ ασα]πεί {μεπι. 

δ Απά {αγ ἀερατίθᾶ, απιά 
πνθηί {ητοιισ] έλα {ουηβ, 
Ῥγοαοβίπσ {ο (ἀοβΡε], 

απά Ἠθβ]]πσ 6ΥΘΥΥ ΝΊεγθ. 

Ἠσποῦ ΡΕΡΙΠΗΒ το ΒΕΕ 1Ε8Ό8. 

'Ἱ Νου Ἠοτος {ιο 

ἰοίτατο]. Ποατὰ οί 
1] ἔλαί Ὕνας ἆοπο ὮΥ Είπα: 
απά Το γνας Ῥογρ]εχοᾶ, 
Ῥοδοσιβο 1{ Ίνα βα]ᾷ ο6βοπηθ, 
ναί ο) ο] 

ψ/α5 ΤΙ6ΕΠ {.οπι ἰ1ο 

ἀἆσοαᾶ; 

[8 Απά οξ βοιης. {]βέ 



Τ4 

ἩΜαττῆηςε ΧΙΥ. 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ ΡΑΡΒΡΘΑΑΕΒΡ 

Μληι ΥΠ. 15. 

"Ἠλίας ἐστήν' ἄλλα δὲἔλεγον 
ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν 
προφητῶ». 
16 ᾿ Αχούσας δὲ 
ὁ 'Ἡρώδης ἔλεγεν “Ον 

ἐγὼ ἀπεχεφάλισα ᾿Ἰωάννην, 
οὗτος (ἐστιν αὐτὸς) 

ἠγέρθη (ἐκ νεκρῶν). 

ΦΕΟΤΟΝ ΧΧΧΙΥ. 

Ίυκε ΙΧ. 8. 

Ἡλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ 
ὅτι προφήτης τις τῶν 

ἀρχαίων ἀνέστη. 

ὃ Έἶπεν δὲ "Ἠρώδης 
Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεχεφάλισα' 
τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ 

ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα ; Χαὶ 
ἐζήτει ἰδεῦ αὐτόν. 

10ΗνΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΟΤ ΙΜΡΗΕΙΒΟΝΕΡ ΑΝΡ ΒΕΗΕΑΡΕΡ. 

9 'Ο γὰρ "Ηρώδης 
Χρατήσας 

Δ ι / 5” 

σὺν ᾽᾿]ωάννην ἔδήσεν 
3. ον 3 ο» ο 

αὐτὸν ἐν τη θυιαχῃ 

διὰ "Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα 

(Φιλίππου) τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ. 

4” Ελεγενγὰρ αὐτῷ ὁ ]ωάν- 
νης Οὐκ ἐξεστίν 

σοι ἔχειν αὐτήν. 

6 Κα) 3έλων αὐτὸν ἀπυ- 
κτεβαι 

ἐφοθήθη 
ΔΝ 2! ϱ/ 

τὸν ΟΧλον, ὅτι 

ὡς προφήτην αὐτὸν εἴχον. 

6 Τενεσίοις δὲ γενομένοις 

τοῦ "Ἠρώδου 

1 Αὐτὸς γὰρ ὁ 'Ἠρώδης 

ἀποστείλας ἐκράτησεν 
Νο ὰ / ν 53 

τὸν ᾿]ωάννην, καὶ εδησεν 

αὐτὸν ἐν φυλακῇ 
Αα / ͵ Ν - 

διὰ "Ἠρωδιάδα τὴν γυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν' 
15 "Ελεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης 

1 ια »”-” 

σῷ "Ηρώδῃ ὅτι οὐκ ἐξεστίν 
σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα 
τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
15 "Ἡ δὲ ΗἨρωδιὰς ἐνεῖχεν 
5» 2 ο μον 3 

αὐτῷ καὶ Ίθελεν αὐτὸν ἀπο- 

χτεβαι, καὶ οὐκ ἠδύνατο" 
20 ε Δ ε ΄ μ . 

Ο γὰρ "Ηρώδης ἐφοβεῖτο 
Ν 3 . 3 Δ 3 Ν τὸν ᾿]ωάννην, εἰδὼς αὐτὸν 

2/ / 
ἄνδρα δίκαιον 
καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει 
αὐτόν, καὶ ἀχούσας αὐτοῦ 
πολλὰ ἐπόίει, καὶ ἡδέως 
αὐτοῦ ἤκουεν. 
3 Καὶ γενομένης ἡμέρας 
9” , “” ε , 
εὐχαίρου, ὅτε ᾿Ηρώδης 
τοῖς γενεσίοις 

αὐτοῦ δεΊπνον ἐποίησεν 
τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χαὶ 

[ 



Ματτηννν ΧΤΥ. 

1Ν ΤΗΕ ΟΡΡΕΙΟΝ. Τὅ 

Μαεκ 1. 165. 

Ἐἶίαν. Απά ολους εαῖᾶ, Τ]λαί 
19 15 α Ῥτορλοί, ΟΥ 45 0Π6 
ος {ο Ῥτορ]εί». 
16 Ἑιιί γν]ον ἨἩοτοά οστά 
Ώιογοοῦ, Ίο 5.1, Πέ 15 ολη, 
ποπ 1 Ῥο]οαςος : 

Ἡο 15 γίδοηπ ΠΟΠ {πο ἀοπά. 

ΘΕΟΤΠΟΝ ΧΧΧΙΓ. 

Ίσκε ΤΣ. 8. 

Έ]ίας Ἰαά αρροατοᾶ ; απᾶ οἳ 
οπ6 οβ{μο οἷά Γοί]ου», ἐἶναί 
Ῥτορλοί5 Ίνας τῖδεη αραἶη. 
ὃ Απά ἨΠονοά 
βαϊὰ, ο οἶνπ 
Ἠανο Τ Ῥομοαάσά: Ῥιέ Ίο 
19 (]ῖ5 οἱ ν]λοπα 1 Ίσαχ 
5ο] (ήπσς απά Ίο ἀοειγοά 
{ο 566 Ἰήπῃ. 

Ι0ΗΝ ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΣΤ ΤΜΡΗΙΒΟΝΕΌ ΑΝΡ ΒΕΗΕΑΡΕΕΡ, 

8 Ἐοτ Ἠετοά λαά 
Ἰαἱᾷ ιοίᾶ 
0η «ομπ, απᾶά Ῥουπά Ἠϊπι, 
απά Ῥιαῦ Ἠϊπα Τη ΡΤΙΞΟΠ 
{ου ἨΗενγοάιας) βακο, 

15 Ὀτοί]λαν ΡΜΙΗρ”5 νηίο. 

4 Έου οομπ 5αιά απίο 
Ἠϊπα, Τὲ 15 ποί ανα] 
{οχ ἴλθρ {ο Ίιαγο 

Ἰου. 

δ Απάᾶ ποη Ἰο γγου]ά Ἰανο 
ριέ Ἠϊπι {ο ἀθαί], Ίο {εαγοά 
ινα πια] πᾶς, οσα αςο {116Υ 
εοιπ{ίθά Ἠϊπι 45 α Ῥτορ]μοῦ. 

6 Ῥιί που 

Ἠετοά” Ἠϊτί]ι-ἆαγ 
γνα8 Ἱκορί, 

1 Έον Ποτοά Ἠϊπιβα]έ ια 
εοηί {οτί] απἆ ]αῖᾷ ]ιοιά 

προη «ον, απιά Ῥοιπά. Ἠΐπα 
ἵη ΡΥΙΡΟΗ 
{ου Ποτοβιας) εαἷο, 
ῖς Ῥγοί]ον ἘΜΗΗρ”5 ση{ο : 
{οΥ Ίο Ἰαά πιαττ]οᾷ Ἰθγ. 

18 Ἐου ο οἶνπ Ἰαά εαιᾶ απίο 
Ἠοτοά, Τὲ 15 πού 1ανν{α] 
{ον {λαο {ο Ἠανο 
Ώπγ Ῥτού]ιογ”5 πν]{ο, 
19 ΤΠογοίογο Ἠογοᾶῖας ]αά 
α Ύπατο] ασαϊηςί Ἠϊπα, 
απά γγου]ά Ἠανο Ἰ]]ος Ἠῆπι 
Ῥαή εἶιο εοσ]ά πού: 

30 Έον ἨΠοτοά {οατοεά 
1ομπ, Κπονς ναί 
Ἡο γγας α ]αδῦ 
απά απ Ἠοἱγ, απά οΏδογνεά 
Ἠϊῃας απά νο Ίο Ἰοατὰ 
Ἠήπη, Ίο ἀῑά ππαΠΥ (μπρς, 
απά Ἠθατά Ἠπα σ]αά1γ. 
3 Απά γιοι α οοπνοπῖοπέ 
ἆαγ γναβ οοπ1ο, λα 
Ἠοτοά, οἩ 5 Ἠϊτίμ- αγ, 

Γ πηαάο α Ξ1ΡΡΟΣ {ο Π]5 Ἰογᾷν, 
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Ματτηςν ΧΤΥ. 6. 

ὠρχήσατο ἡ 3υγάτηρ τῆς 
"Ἡρωδιάδος ἐν τῷ ὠέσῳ 

χα) ἤρεσεν τῷ ᾿Ηρώδη, 

Τ "0θεν μεθ 
ὅρχου ὡμολόγησεν αὐτῇ 
δοῦναι ὃ ἂν αἰτήσητα,. 

8 'Ἡ δὲ 

προθ/οασθεῖσα ὑπὸ 

τῆς μητῥὸς αὐτῆς 

Δός µοι, Φησίν, ὧδε 
ος , Ν Ν 
επ/ πίναχι τὴν κεφαλήν 
ι) / [οἳ ” 

]ωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 
9 Κα) λυπηθεὶς 

ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς 
ὅρχους κα) τοὺς συν- 

ανακειµένους 

ἐκέλευσεν δοθῆναι. 

10 Καὶ πέρψας 
ἀπεχεφάλισεν ᾿]ωάννην 

ἐν τῇ φυλακῇ. 
11 Καὶ ἠνέχθη ἡ χεφαλὴ 
αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη 

τῷ χορασίῳ, καὺὶ 
Ἰνεγκεν 
σῇ µητρὶ αὐτῆς. 

ῬΑΒΑΙ1 ΕΙ, ΡΑΡΘΡΑ( ΕΣ 

Μλδηκ ΤΙ. 21. 

ε 

τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς 

πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 

35 Κα) εἰσελθούσης τῆς 3υ- 
γατρὸς αὐτῆς τῆς "Ἠρωδιά- 

δος καὶ ὀρχησαμένης, 

ἤρεσεν τῷ "Ηρώδῃ καὶ 
σοῖς συναναχειµένοις. ᾿Ο δὲ 

βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ 
Αἴτησύν µε ὃ ἐὰν 3έλῃς, καὶ 

δώσω σοι" 
35 Καὶ 

ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι 
ὃ ἐάν µε αἰτήσῃς δώσω 
σοι ἕως ἡμίσους τῆς 
βασιλείας µου. 
3 Καὶ ἐξελθοῦσα 
εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς Τί 
αἰτήσωμαι; ἡ δὲ 
εἶπεν Τὴν χεφαλὴν Ιωάννου 
σοῦ βαπτίζοντος. 

36 Κα) εἰσελθοῦσα εὐθὺς 

ὠετὰ σπουδῆς πεὺς τὸν βα- 
σιλέα ἠτήσατο λέγουσα Θέ- 
λω ἵνα 

ἐξαυτῆς δῷς οι 
ἐπὶ πίνακι τὴν χεφαλὴν 

᾿Ἱωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 
36 Καὶ περίλυπος γενόμενος 
ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς 
ὅρχους καὶ τοὺς 

ἀναχειμένους οὐκ ἠθέλησεν 
ἀθετῆσαι αὐτήν. 

5Ί Καὶ εὐθὺς ἀποστείλας 

ὁ βασιλεὺς σπεχουλάτορα 
ἐπέταξεν ἐνέγκαι 
σὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 
35 Καὶ ἀπελθὼν 
ἀπεχεφάλισεν αὐτὸν 
ἐν τῇ φυλακῇ, 
καὶ ἤνεγχεν τὴν χεφαλὴν 
αὐτοῦ ἐπὶ πίναχι καὶ ἔδωχκεν 
αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὺ 
χοράσιον ἔδωχεν αὐτὴν 

τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
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Ματτπεν ΧΤΥ. 6. 

ἴιο ἆαασ]ιίεν 
οἳ Ἠοτοάῖας 
ἀαποεᾶ Ὀείοτο ἔλεπα, 
απά Ῥ]εαςοᾷ ἨΗενος, 

. Ἠ/Ἱογοιροπ 
Ἆς Ργοπιῖκ6ᾶ γη] απ΄ οα{] 
{ο σῖνο Ίου 
ν/αίδοσυοχ δἶο γγοιι]ά αδ]ς, 

δ Απά 5πο, Ὀεῖης 

Ῥοΐοτο Ιηβίταείσὰ οἱ 

Ἠου ποίΠος, 

φα1ά, 

(νο πιο Ἠογα 

1ομπ Ῥαρίξ5 Ἰουά 
1π α 6Ἠαχσογ. 
δ Απά ἴ]ο Ίππο Ίνα 
5ΟΥΤΥ: πονοτί]ο]ος» {ου ἴἶιο 
οσα] 6ακο, απᾶ ἴἶποπα 

νιπ]ο]ι εαΐ ηέ]ι Ἠϊπι αἲ τησαί, 
| 

Ἡο σοπιππαπα ες 1 
{ο Ὄο ρῖνεπ Ἰ6Υ, 
19 Απά Ἠο δοηί, απά Ὦδ- 
Ἠοαάσά «1 οἶνπ 1π {ιο Ρτῖδοη. 
11 Απᾶ Μ]9 ποπ γνας Ὀτοιισ]ιέ 
ἵπ α «Ἠπτσοτ, απά ρῖνοι 
{ο {πο ἀαπηδε]: απά 
εἴιο Ῥτουρ]ί 16 {ο Ἰθυ 
πΠοίΠος, 

Μαακ ΥΙ. 21. 

Ἠ]σ] οαρίαῖπς, απά ο]]οβ 
οδίαίος οἱ (α1]οο : 
33 Απά νλοι ο ἀαασ]ίου 
ο{ Πιο ραϊά Πονοδίας 
οαπιο Ἰη, απά ἆαποσά, 
απά ρ]ουβεά Ἠονος απά 
Όνοπι Ειαῦ εαῦ γη Ἠάπη, 
ἴιο πο εαἷὰ αππίο {νο 
ἀαπηδοα], Αεὶς ος πο υ]αῦ- 
8οονου έἶιοιι ση]έ, απά Τ νν]] 

οἶνο 1έ {]οο, 
35 Απ 
Ἡο 8π4Το απίο ου, 

Ἰηαίξοσνου ἴἶιοι εἶια]έ αρ]ς 
ο της, Ι ση] σῖνο 16 ἐπες, 
απίο ἔλο α]{οΓπηγ ΚΙπσάοπη. 
34 Απά 5ο γγοηέ {οτίμ, απἆ 

δα]ά απίο Ἠοχ πιοί]μοθΥ, η αί 
αμα]] Τ αθις 2 Απά 5Πο 
εα]ᾱ, Τμο Ἰοαἆ οἱ ο; οἶνπ 

Ώιο Βαρίςί. 
3δ Απ 9Ἠο οαπηο Τη βἰγα]σ]λῦ- 
πγαΥ νη(] Ἠαδίο ππίο ἴ]α 

Κίπα, απᾶ αθ]καᾶ, βαγίης, 

1 νι] Ενα! οι οἶνο 116, 
Ὦ}γ απά ὮΥ πα 6Παγσου, 
ιο ουά ο6.οἶιπ ἴἶιο Βαρίαρί, 

35 Απά ἐ]ο Ίΐπς γα εκ- 
ορθάΊποσ ΦΟΡΥΥ; γα {ον Εἱ8 
οα{1)5 5α]κο, απ {ον είν 
βα]κος γΥ]]ο 5αΐ σνέ]ι Ἠϊπη, 
Ίο γγου]ά ποί τε]οοί Ίου. 
5 Απά ΠππιθάΙα{θΙγ (ιο 
Κῑπσ 5οπί απ οχοσιΙοπΘς, 

απά οοπιπιαπᾶσά Ἠϊς Ἰοαά 
{ο Ῥο Ῥτοισ]ί : 

Ἱαπά ο νγοπῦ απᾶ Ῥο- 

Ἰοας σος Ἠΐπα ΤΠ {1ο ΡΤΙδΟΗ, 
35 Απά Ώτουσ]έ Ἠ]5 ποιά 
Ιπ α «μαχσου, απᾶ ρανο 16 

{ο (ιο ἀἆαπιδο]: απά ἴἶνο 
ἀαπηδο] σανο 16 {ο Ίου 
ΠΙΟΙΊΙ6Γ, 

1 0κΕ. 
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Μαπττηςυ ΧΙΥ. 12. 

13 Καν προσελθύντες 
οἱ μαθητα) αὐτοῦ 

ἦβαν τὸ σῶμα 
καὶ ἔθαψαν αὐτόν, 

ΡΑΠΒΑΤΙ ΕΙ, ΡΔΡΘΑ(ΕΡΡΣ 

Μλαηκ ΤΙ. 29. ἸυκεΙΧ. 

39 Κα) ἀκούσαντες 
οἱ µαθητα) αὐτοῦ ἠλθαν 
χαὶ εαν τὸ πτῶμα αὐτοῦ 
καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν µνημείῳ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥ. 

Της Ἠστυπκ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΒ. 

ζζα) ἐλθόντες 

ἀπήγγειλαν τῷ ᾿Τησοῦ. 

19 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ 
ἀπόστολ.ι 
διηγήσαντο αὐτῷ 
ϱ 3 ΄ : 

ὅσα ἐποίησαν. 

0 Καὶ συνάγονται ὁἱ 
ἀπόστολοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 
καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ 

πάντα ὕσο ἐποίησαν 

καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 
δ Καὶ λέγει αὐτοῖς 

Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ χατ᾽ 
ἰδίαν εἰς ἔρηωον τόπον 
χαὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. 
5, Ν κ 12 
Ἠσαν γαρ οἱ ερχόμµενοι 

ῃ ε « Π , 
κα) οἱ ὑπάγοντες συλλ.οί, 

᾽ 3 Ν) υν ι) 

καὶ οὐδὲ φαγεῶῦ εὖ- 

χαίρουν. 

ΘΕΟΠΟΝ ΧΧΧΥΙ. 

Οππιοι Έσκυς ΕΙντπ ΤΠοσΒΑΝΟ ΠΙΤΗ ΕΙνΕ ΤΙΟΑΥΕΒ Ακυ ΤΈνο ΕΙΒΗΕΑ. 

19 ” Αχούσας δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 

ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν 
πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον 
κατ ἰδίαν" 

καὶ ἀχούσαντες οἱ ὄχλοι 

ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ 
σῶν πόλεων. 

1 Καὶ ἐξελθὼν (ὁ ̓ Ιησοῦς) 
εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ 

19 Καὶ παραλαεὼν αὐτοὺς 

53 Καὶ ἀπῆλθον 
εἰς ἔρημον τόπον 

ο ΄ 9 99 

τῷ πλαίῳ κατ Ἴδίαν. 

ὑπεχώρησεν κατ᾽ Ἰδίαν 
(εἰς τόπον ἔρηµον) 

εἰς πόλιν καλουμένην 
Ῥηθσα[δά. 

98 Ἰζα) εἶδον αὐτοὺς 11 Οἱ δὲ ὄχλο  γνόντες 
ὑπάγοντας καὶ ἔγνωσανπολ- 
λοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν 
τῶν πόλεων συνέδραµον ἐκεν 
καὶ προῇλθον αὐτοὺς. 
(καὶ συνἠλθον πρὸς αὐτὸν.) 
84 Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν 
(ὁ ̓ Γησοῦς) πολὺν ὄχλον καὶ | 

ἠκολούθησαν αὐτῷ, 

ο ὃ σα , ) νν 
καὶ ἀποθεξάμενος αύτους 



1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑ, 

Μαπτηῆηευν ΧΤΥ. 12. 

13 Απά 5 ἀιδοῖρ]ες 
σβπηθ απά 
ἐοο]ς πρ {ιο Ῥοάγ, 
απᾶ Ῥατιος 16, 

Μλααηκ ΤΙ. 29, 

{39 Απᾶ πιο Ἠϊς ἀϊκοῖρ]ος 
Ποατά οἳ 1έ, ἔλογ οπππο απά 
{οοῖς πρ Ἠ5 «οχΡρ5ο, 
απά Ἰ]α1ὰ 16 ἵπ α {οπιῦ., 

ΘΕΗΟΤΠΤΟΝ ΧΧΧΥ. 

79 

Ίσκε ΙΧ. 

Τπτπ ἨΕΤΙΗΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΒ. 

Απά σιοπέ 

απᾶ {ο]ά ὦᾳοδας. 

30 Απᾶ {]ιο αρορί]ος [σοΐ]ον 
σαΐμογεά {οιηθε]νος {ο- 
πηί{ο ε/οδ5, απἆ {ο]ά Ἠῑπι 
α1] Οηος, Ῥοἱ]λ γ]αῦ 
{πογ Ἠαὰ ἆοπο, 
απά γναῦ που λας {αισ]έ. 
51 Απά Ίιο ϱαἷά απίο {πθιη, 
Οοπιο γο γοιβο]νος αρατί 
ΙΠ{ο α. ἀαδοτό Ῥ]ασο, απιά 
τοβί α πηΙ]ο: {ου ἔ]ιογο γΥθγθ 
ΠΠΠΠΥ οοπ]ησ απᾶ σοῖπσ, 

απά {Π6γ Ἰαά πο Ἰαΐραταο 
5ο ΠΠΙΙΟΙ α5 {ο οαῦ, 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧΧΥΙ. 

19 Απά ο αροβίἶο», 
πΠθη {ΠοΥγ πγοτο τοίατπος, 
ο]ά Ἠϊπα 
π]] 
Οαῦ ἴΠογ Ἠαά ἆοπο. 

Οπητετ Εεευς Έπνν ΓΤΠποῦβΑβνςρ ΜΙΤ ἘΙνε Τ0ΑΥΕΡ ΑΝΡ Τνο ΕΙΡΒΗΕΡ., 

19 Ύγεη ὦἆοεις Πεατὰ ος 16 
Ἡο ἀορατίοά ἴΊιεπεο ὮΥ 
ϱΙΗΡρ Ιπίο α ἀθδετί Ῥ]ασς 
αρατί: 

Απά νο {1ο Ῥεορ]ο 
Ἰας Ἱοατὰ {Ἰπογοοί, Πεγ 
{ο]]οννοά πι οη /00ί 
οα6 οἳ ένο οἵ6β. 

1 Απά ὧᾖθειβ 1ρεπί [ορ] 
Απιά 6αὖ α (γεα! πιο, 

93 Απά {ον ἀορατίεά 
ΙΠίο α ἀοεοτί ρ]αςο 
ὮΥ ερ Ῥηϊναίοα]γ. 

55 Απ ἴ]ιο Ροορ]ο αγγ {μοι 
ἀορατίπα, απά ΠΙΑΠΥ ΙΘΥΥ 
Ἠπη, απᾶ ταν α[οοῦ (αλλου 

ου{ ο α]] οιέ16ς, απ ο(νγοπέ 
Όνοια, απά ϱαπιθ {οσοί]ιου 
ππίο ΕΠ, 
54 ΑΠ Σοβις, νο Ἡς 64Π1θ 

{οπές ΜΑΝ ΠΙΟ Ῥθορ]θ, 

19 Απ ιο {οοῖς ἔποπι, 
παπά γνοπί αδιἀο ρτϊνα{αἰγ 
ΙΠ{Ο α ἀοδοτί ρ]ασο 

Ὀο]οποσίπς {ο έ]ο οἵίγ, οα]]οά 
Ῥείμρα]άα, 
11 Απά ο Ῥοορ]ο, Ὑ]οιι 
ΌἼνογ Ίκπουν 16, 
{ο]]ουγοά Ἠάπι : 

απά ο γοσσῖγοᾶ (θπα, 



50 ῬΡΑΕΒΛΑΙΤ ΕΤ, ΕΔΡΡΘΑ(αΕΣ 

Μλδιτηςευ ΧΙΥ., 14, 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς 

καὶ ἐθερώπευσεν 
Ν 3 

τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. 

16 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 
προσῆλθον αὐτῷ 

οἱ μµαθητα) 
λέγοντες 

"Ἠρημός ἐστιν ὁ τόπος 
καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν 
ἀπύλνσον οὖν τοὺς ὄχλους, 
ἵνω ἀπελόθόντες εἰς τὰς 

χώωας ἀγοράσωσιν 
ἑαυτοῖς βεώματα. 

16 "Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελθεῦ: 

δότε αὐτοῖς ὑμεῖς Φαγεῖ. 

1 Οἱ δὲ λέγουσω αὐτῷ 
. 2 το 3 Ν : 

Όυκ εχομεν ὧδε εἰ μή 
΄ 2/ Δ / / 

πέντε ἄρτους καὶ δύο χθύας. 

5ρο γ. ο]. 

15Ο δὲ εἶπεν Φέρετέ 
5 / 

οι ὧδε αὐτούς. 

19 Ἐν) χελεύσας 
Δ ”’ 3 1 

τοὺς Όχλους ἀνακλ.ιθῆναι 

Μλεις ΥΙ. 94. 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς, 
ὅτι ἦσαν ὡς πρόξατα 
μὴ ἔχωτα ποιμένα, 
. λαο 

καὶ ἤρξαπο 
διδάσχειν αὐτοὺς πολλά. 

ὃδὅ Κα) δη 
ιά ” ΄ 

ώρας πολλήῆς γενοµενης 

προσελθόντες αὐτῷ 

οἱ µαθητα) αὐτοῦ 
λέγουσιν ὅτι 
ἔρηωός ἐστιν ὁ τόπος, 
χαὶ ἤδη ὧρα πολλή: 
36 ᾿Απύλυσον αὐτοὺς, ἵνα 51 

. Γ 3 / 

ἀπελθύντες εἰς τοὺς κύκλῳ 

ἀγροὺς καὶ 
΄ 3 / 

χώμας ἀγοράσωσιν 

ἑαυτοῖς (ἄρτους) 
ο Δ / 3 2/ 

σί(γὰϱ) φάγωσν (οὐκ εχου- 
σι). 
δη Ο δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς 

Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῦ. 

Καὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Απελ- 

θόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων 
, 2 

διακοσίων ἄρτους, 
καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεΏ. 
88 'Ο δὲ λέγει αὐτοῖς 
Τό .ρ ο 2 ράσο 
Πόσους ἄρτους ἔχετε 
ὑπάγετε Ίδετε. 

/ 

Καὶ γνόντες λεγουσιν 

ὦθρ ν. 44. 

3 

ὃν Καὶ ἐπέταξεν αὑτοῖς 

ἄνακλλαι πάντας 
συμπόσια συμπόσια 

Ίσκε ΤΣΧ. 11. 

ἐλάλει αὐτοῖς περὶ 

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
καὶ τοὺς χρείαν έχοντας 
εραπείας /ῶτο. 

13 "Ἡ δὲ 
ἡμέρα ἤρξατο χλίνειν" 
προσελθόντες δὲ 

οἱ δώδεκα 
ο” 

εἶπον αὐτῷ 

᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα 
πορευύέντες εἰς τὰς χύκλῳ 
χώµας χαὶ τοὺς ἀγροὺς 

χαταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν 
ἐπισιτισμόν, ὅτι 

ὧδε ἐν ἐρηωῳ τόπῳ ἐσμέν. 
15 Ἐπεν δὲ 
πρὸς αὐτοὺς 

Δύότε αὐτοῖς φαγεῦ ὑμεῖς. 

Ο; δὲ εἶπαν 
Οὐκ εἰσὶν ἡμῆ πλεῖον ἢ 
πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, 
εἰ µήτι πορευθέντες ἡμεῖς 
ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν 

λαὺν τοῦτον βρώματα. 
14 "Ἔ]σαν γὰρ ὡσε) ἄνδρες 

πεντακισχίλιοι. 

Εὖπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
ο ς 

αὐτοῦ Καταχλίνατε αὐτοὺς 

αλισίας ἀνὸ πεντήχοντα, 



ΜΑττηῆεινν ΧΙΥ. 14. 

απ ἵνα πηοτος νηέ] 
εοπηραςδίοη {ούπαγάς {ᾖουν. 

απᾶ Ίο Ἠθα]εὰ 
ιοῖτ εἰσ]ς. 
16 Απά γ/]οη 
16 πγας ονορίης, 
Ἠ]5 ἀῑδαιρ]ες οαπιθ {ο Είπα, 
βαγῖπς, 
Τ]]8 ἶς α ἀοξοτί Ῥίασο, απά 
ἴθ πιο 15 πουν ρα»ί : 
βοπά {πο πι] ἑαάρ αγγαγ, 
Ὠιαί {1ου π]αγ σο Ιπίο 

ἠιο νή]ασο», απἆ Ῥτιγ 
Ώιθπςο]νοἙ νιοίια]ς. 

19 Ῥαΐ ᾖοειις εαἰά 
υπ{ο {πθπα, ΤΗΟΥ ποσά πού 
ἀερατί ; 
5ῖνο ο {]ιοπι {ο οι, 

11 Απά {16γ 5αγ απο Ἠ]πη, 
Ίηο Ἠανο Ίθγο Ῥιιό 

βνο Ίομνος απά ἴπνο Π5]168. 

Φοο ν. δ1. 

18 Ἡε ραἷά, ἙἘτίης {ἶνοπι 
Ἠ]έ]ογ {ο πῃο. 

19 Απά ο οοπιπιαπάε 
ένο πια] {ιάο {ο 51 ἆονν]ι 

' απά γναδ πιογος γη] 

{ Ῥοσαιιδο {Που Ίγογο 45 5Ίιαορ 

: ἀτοᾶ ροπηγνγοτί ο Ῥτοσά, 
Γ απᾶ σῖνο {]οπι {ο οαί | 

σο απᾶ 59ο, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ». 

Μακ ΥΙ. 94. 

εοπαραβδίον {ογγατά {λοπα, 

ποῦ Ἠαγίπσ α επερπονά: | 
απά Το Ώδσαπ | 
{ο ας] (ἶχοια ΠάΠΥ (μ]πος, 

” 

36 Απᾶ γ]οη ἔἶνα 
ἆαγ γγαδ που; {αγ δρεηί, 
Ἠ]5 ἀἰδοῖρ]ας «απ1θ απο ἨΤη, 
απά εαἷά, 
ΤΠ]5 18 α ἀοδοτί Ῥ]ασς, απά 
πΟΥΥ ἐἶο πιο 19 {αγ ραδδεά : 
56 Φοπά {λοπι αἵΤαΥ, 
Ειαῦ {ου πΊαΥ 6ο Ιπίο 
ιο οοιπίτΥ 
τουπᾶ αροιί, απᾶ Ιπίο 
ὕιο νί]ασας, απἆ Όταγ 
Ώιοπιδο]νος Ώτοας : 
{οτ {ογ Πανο ποίΒ]πο {ο οαῦ. 

5τ Το αηενογοᾶ απά 5αιά 

ππ{ο {Πσπῃ, 

(νο γο (ἶοπα {ο οαΐ, 
Απά {1οΥ5αγ Πίο Πήτη, θα] 
πθ 5ο απά Ῥαγ πο Ἠπη- | 

38 ο 5α1(Ἡ πίο ποπ, 
Πονν πιαηγ Ίομνος Ἠανο γο ὃ 

Απά π]αῃ 
Όιου Κπονν, {1οΥ 6αΥ, 

Ἐλνο, απά πο ἤελος. 

Όρο ν. 44. 

50 Απ Ἡο σοπηππα (1ο 1 {ᾖχοια 

(ο πηα]κο αἱ] εἰ ἆονίπ 

Ὦγ οοπιραπ]ος 

51 

τόπο ΙΧ. 11. 

απά δράκο ππίο {ποια οἱ 

Όνο ΚΙπσάοπα οἱ ἀοσά, 
| απᾶ Ἠοα]ος {θα 

ναί Ἰαὰ ποοά οἱ Ἠοα]]πς, 
13 Απ γ]θη {ο 
ἆαγ Ῥοσαη {ο Ίνοαν αΥΥΑΥ, 
ἴποη. οππιθ {16 {νγο]νο, 

απᾶ ϱαἷᾷ απίο ΕΠ, 

Φοπά ἐν πω] ιάθ απγαΥ, 
Οναί που ππαγ σο Ιπίο 
]νο {ουνης απά οοΠ{ΤΥ 
γουπᾶᾷ αβοιέ, απᾶ ]οᾷσο, 
απᾶ σού 
υἱοίμαῖς: {09 νο 4γα 

: Ἠσγο 1π α ἀαξοτί ρ]αοο, 
19 Ἑμί Ίο εαιά 
ἀπέο {Ἠθιη, 

(ὤνο γο {ἶοπι {ο οα{. 

Απά {Ἠ6γ κα], 
Ίο Ἠανο πο πποτο Ὀα6 
ῄνο Ίοανος απᾶ ἴπγο ἤρ]ος; 
οκοερί Ίνα εΠοι]ά σο απιἀ 
Ῥαγ πηθαί {ον αἰ] 
Ώμς Ῥοορ]ο, 
14 Ἐογ {1ογ γνογο α οι 
ᾖνο (μοιδαπά Πο, Απά 

Ἡο εαϊά {ο Ἰς ἀκοῖρ]ο», 
Μα]κο {λοπα εἲί ἆονπ 
Ὦγ Πβ1ας ἵπ Α. ΟΟΠΙΡΒΗΥ, 

Γ 



52 ῬΑΒΑΙΤΙ ΕΙ ΡΑΡΡΘΑ(«ΕΡ 

"Μαπττπσν ΧΙΥ. 19. 

4 

ἐπὶ τοὺς χόρτους, 

λα κὼν 
σοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 

δύο ἠχθύας ἀναξλέψας 
εἰς τὸν οὐρανὺν ηὐλόγήησεν, 

χαὶ χλάσας 
ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς 
τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ 
τοῖς ὕχλαις. 

50 Καὶ ἔφαγον πάντες 
χαὶ ἐχορτάσθησαν, 
χα) ἦραν τὸ περισσεῦον 
σῶν κλασμάτων 
δώδεκα χοφίνους πλήρεις. 

51 Ο; δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
ἄνδρες ὡσεὶ 

πενταλισχ{λιοι 

χωρὶς γυναικῶν χα) παι- 

δίων. 

1” Καὶ εὐθέως ἠνάγχκασεν 
(ὁ ᾿Ιησοῦς) τοὺς μαθητὰς 

ἐμοῆναι εἰς πλοζόν 
καὶ προάγειν αὐτὸν 

εἰς τὸ πέραν, 

τοὺς Όχλους. 

25 Καὶ ἀπολύσας 
σοὺς ὄχλους ἀνέεη 
εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν 

προσεύξασθαι. 
᾿Οψίως δὲ γενομένης 

Μακ ΥΠ. 99, 

Ε) 3 ” .” / 

ἐπὶ τῷ χλωρῷ χορτῳ. 

40 Καὶ ἀνέπεσαν πρασια) 
πρασια(, χατὰ ἑκατὺν 

καὶ χατὰ πεντήκοντα. 
41 Κο) λαςὼν 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 
δύο Ἰχθύας ἀναξλέψας 
εἰς τὸν οὐρωνὺν εὐλόγησεν, 
καὶ χατέκλασεν τοὺς ἄρτους 

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

ἵνα παρατιθῶσιν 
αὐτοζῖς, 

καὶ τοὺς δύο Ἰχθύας 
ἐμέρισεν πᾶσῳ. 
“3 Καὶ ἔφαγον πάντες 
καὶ ἐχορτάσθησαν" 

5. Καὶ ἦραν 
Ἀλασμάτων 

[ δώδεκα χοφίνων πληρώματα 
καὶ ἀπὺ τῶν Ἰχθύων. 

3. Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες 
τοὺς ἄρτους 

πενταχκισχ{λιοι ἄνδρες. 

ΡΕΟΤΠΟΝ ΧΧΣΧΥΙΙ. 

Οοπητετ Ἰ/Αικς ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΑ. 

|. 4 ΗΝ 9 αρ 
| Κα) εὐθὺς ἠνάγκασεν 

Ν 3 ” 

τοὺς μοαθητὰς αὐτοῦ 

ἐμιδῆναι εἰς τὺ πλοῖον 

καὶ προάγειν 

εἰς τὸ πέραν 

πρὺς Βηθσασδάν, 

εως αὐτὺς ἀπολύει 
Ν 2” 

τὸν ΟΧχΛΟΝ. 

46 Κα) ἀποταξάμενος 
αὐτοῖς ἀπῆλθεν 

” 

6 τὺ ὄρος 
..ἡ 

προσεὐζασθαι. 
4. Καὶ ὀψίας γενομένης 

λ 
σ0 

Ίσκη ΙΧ. 15. 

16 Ἰα) ἐποίησαν οὕτως 
καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. 

16 Λαδὼν δὲ 
τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 

/ 3 / Γ] ΄ 

δύο Ἰχθύας, ἀνασλέψας 
εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν 

αὐτοὺς χαὶ χατέχλασεν, 
χα) ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς 

παραθεῖαι 
-” αλ α 

τῷ Ὀχλφ. 

1 Καὶ ἔφαγον 
χαὶ ἔχορτάσθησαν πάντες, 

καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν 
αὐτοῖς, κλασμάτων 
χόφινω δώδεχα. 



ΜΑΤττΗενυ ΧΙΥ. 19. 

ΟΝ ἴ]πο στα», 

απά {οο]ς 
ένο ἤνο Ίοαγυες απά ἴἶο 
Ώννο ἤδλος, απιά Ἰοοκῖπς πρ 
{ο Ἠδανοη, ᾖε Ῥ]αδδοᾷ, 
απᾶ Ῥνακο, απᾶ 

6ανο {ἶιο Ίοάνθς {ο Ἠ]9 
4Ιδοῖρ]ος, απιά ἔ]ιο 
ἀἱδοῖρ]ος {ο ἴ]ιο πια] (αάο, 

30 Απά ἴπευ ἀῑά αἲ] οαί, 
απά γγοτο Π]]εά : 
απᾶ {Ίου {οοκ πρ ο 

ἰπο]νο Ῥαξκοίς {]]. 

3ὰ Απά {αγ (ναί Ἰναὰ οαίοιι 
νγοτο αροιπέ 

Άνο {οικδαπᾶ ΠΊΘΗ, 

Ῥοβιάοβ Ἱνοπιοπ απά ομΙ]άγοῃ. 

33 Απα εἰαϊρΏναν ᾖο5ιις 
οοπβίγαποςὰ Ἠ]ς ἀῑδοῖρ]ος 
ίο ροΐ Ἰπίο α «ΠΡ, 
απᾶ {ο ρο Ῥοΐίογο Είπα ππίο 
ένο οί]εν ε1ά6, 

αν ]ο Ίο βοπί 
νο πι Πέμ ῖες ΑνναΥ. 
5 Απά νοπ Ἆο Ἠπά 5οιιί 
ἠνο πα] (αάος απναΥ. 
[ο νεπί αρ Ιπίο 
ἃ πποπη(αἵη αρατί {ο ρίαγ: 
4 Ὕν]λον ιο ογομίης γης 

| 

1Ν ΤΗΕ ἀΟΡΡΗΕΙΑ. 88 

| 
Μλακ ΥΠ. ο9. 

Ἱ / 

Γ αροπ {πο σγΘοη σγῇ55. | 

5 Απά ἴἶνεγ εαΐ ἆοννι | 
ἵπ αΠΙ5, ὮΥ Ἠπάναςς, 
απά ὮΥγ βΗ19», 
31 Απά πλοη ο ας {ακον 
ιο βνο Ίοανος απά (ιο 
Όνο Πκμος, Ίο ]οοκοά αρ 
(ο Ἀραναι, απᾶ Ῥ]οδκοά. 
απά Ώτα]κο ἔ]ιο Ίοανος., απά 

σανο {ποια {ο Ε]5 
ἀδοῖρ]ος {ο 
5ο6 Ῥοίοτα {Πθτη ; 
απά ο Όντο ῄε]ιος ἁῑνιάοἆ 
ο απιοΏςσ ἔλοπι αἱ]. 

3. Απά μου ἀῑᾷ αἲΙ οα, 
απά πογο Π]]οά. 

' 35 Απά {Παγ {οοῖς πρ 
Όιο β"ασπιοπίς (λαῖ τοιηαΙησς. 

Όπο]νο Ῥαδκοίς β11] οἱ έἶιο 

| ἀαρπιθηίς, απά ος ί11ο ἤ5μο», 
3 Απά νου ναί ἀιά οαί 

Γ ο{ Πιο Ίοαγας Ίνογο αὐοιί 
ῄνο ἰΠιοιδαπά ἨΙοῃ. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΙΙ. 

πας ΑΙκ5 ον ΤΗΡ ΦΕΔ. 

1315 Απά εἰαἰσ]ίνναγ Ίιο | 
| οοπβεγαϊποᾶ Ἰής ἀπαῖρ]ος 
Ἱ το ροῦ Ιπίο ἴλο «ΠΡ, 
απά {ο ρο {ο 
ἔιο οί]ιον 5]άο 
Ῥοίοτο απίο Ῥοἱ]ιδαϊαα, 

Ὦ νλι]ο Ἰο 5οπ{ 

Γ ΑΝΥΑΥ ιο Ῥοορ]ο, 
{36 Απά οι ο Ἰαὰ κοηί 

έλνοιη ἄΝΥΑΥ, 
ἵ ο ἀερατίσοά Ἱπίο 

α ΙΙΟΜΠ{ΑΙΠ {ο Ῥναγ. | 
5 Απά νηθ ονος γη» | 

| 

1 υκε ΙΧ. 16. 

16 Απᾶ {ἶιογ ἀῑᾷ κο, αιιά 
᾿ πιαάο {λοπα αἰ] εἰς ἄοννῃ, 

16 Τομ Ίο έοο]ς 

: ιο βνο Ίοανος αι ἴἶιο 
{νο ἤκ]ος, απά Ἰοο]ίπσ αρ 

{ο ἈσανοΠ, Ίο Ῥ]ος5ος ἔΠοπη, 
απά Ῥταἷκα, απἆ 

6αγο {ο {ο 
ἀἱδοῖρ]ος {ο 
ποὺ Ῥοΐογο ἐλο πηπ]ἠ(άο, 

1 Απά {ιθγ ἀἷᾷ οαἳ, 
απ γγεγο αἲ] β]]ος : 
απά {λογο Ίγας (άκου πρ ος 
{ασπιοηίς ἴ]αῦ γοπιαϊπεά 
{ο (ιοπι {νγο]νο Ἰασ]κοί». 



δ4 ῬΡΑΒΑΙΙ ΕΤ, ΡΑΡΡΑΕΡ 

ΜΑτΤτΠηςυ ΧΙΥ., 29. 

μόνος ην ἐχεῖ 

2. Τὸ δὲ πλον ἤδη 
μέσον τῆς αλάσσης 

-ἳ ἦν βασανιζόμενον 
ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γὰρ 
ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 
36 Τετάρτη δὲ θυλακῇ 
τῆς νυκτὸς ἦλθεν 
πρὸς αὐτοὺς {ὁ ̓ Ιησοῦς) 
περιπατῶν ἐπὶσὴν 3άλασσαν 

26 Κα) Ἰδόντες αὐτὸν οἱ 

μµαθηταὶ ἐπὶ τῆς 

αλάσσης περιπατοῦντα 
ἐταράχθησαν λέγοντες 
ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ 
ον ” / ”/ 
ἀπὸ τοῦ φύξδου ἔκραξαν. 

21 Ἐὐθέως δὲ ἐλάλησεν 
αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς 
λέγων 
Θαρσεῖτε, ἐγώ εἶμι" 
μὴ φοξεῖσθε. 
98-51 Ῥεοι]αγ {ο Μαίῦ. 

35 Καὶ ἀναθάντων αὐτῶν 
εἰς σὺ σπλοζον 

ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 

96 ῬοεοιΠαχ {ο Μα. 
8α Καὶ διαπεράσαντες 
ἦλθον εἰς τὴν γῆν 

Γεννησαρές. 

5δ Ἱοα) 

ἐπιγνόντες αὐτὸν ὦ 

ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 
ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 

περίχωρον ἐκείνην, χαὶ 
| 

Μλεαικ ὉΙ. 47. 

ἦν 
σὺ πλοῖον 
ἐν μέσῳ τῆς αλάσσης, καὶ 

αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 
“6 Κα) ἰδὼν αὐτοὺς 

βασανιζομένους 
ἐν τῷ ἐλαύνει, ἦν γὰρ 
ο μες : ᾿ κα 
ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, 
περὶ τετάρτην φυλαχὴν 
κό ο. 

τῆς νυκτὸς ἔρχεται 
πρὸς αὐτοὺς 

περιπατῶν ἐπὶτῆς Δαλάσσης. 

Κα)ήθελεν παρελθεῦ αὐτούς' 
49 Ο; δὲ ἰδόντες αὐτὸν 

περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς 

αλάσσης 
ἔδοξαν 
φάντασμα εἶναι, καὶ 
ἀνέκραξαν" 
δο ΤΙάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον 

καὶ ἐταράχθησων. 
Καὶ εὐθὺς ἐλάλήσεν 

μετ αὐτῶν, 
χαὶ λέγει αὐτοῖς 

Θαρσεῖσε, ἐγώ εἶἰμι, 
μὴ Φυςεῖσθε, 

δι Καὶ ἀνέδη 

ποὺς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοζον, 

καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος" 
καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ 
ἐν ἑαυτοῖς ἐξίστωντο. 

(καὶ ἐθαύμαζον.) 
6» Οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς | 

ἄρτοις' ἦν γὰρ αὐτῶν | 
ἡ καρδία πεπωρωμένη. | 
δδ Κα) διαπεράσαντες | 

ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν 

Γεννησαρὲτ | 

καὶ προσωρµίσθησαν. | 
δὲ Καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν | 

ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς | 
ἐπιγνόντες αὐτὸν | 

| 65 Ἆ / ϱ Ν 

Ἠεριθραμόντες ὅλην την 

χώραν ἐχείνην ἤρξαντο 
| 



' 

Ματτηςν ΧΙ. 29. 
| 
{ 

οοΊη6, Ἠθ Ίγα5 (πογο 8ἱοπο. 
Ἀ Ῥιἱ ιο 5ΠΗρ Ίνα ΠΟΥΥ 1η 
να παϊἁ»έ οἨ {να 5οα, 

{οςθδεά γι(] ἹὝανος: 

{ον ἴἶνο νηπᾶ γγαδ οοΠίΣαΣΥ. 

35 Απά ἵπ ένο Γουτί] γγαῖο]ι 
οἱ {ια πῖσ]ί «οδιι5 γγοπό 
ππ{ίο {λοπῃ, 

να] ΐπσ οἩ {ο 568, 

35 Απά ν]οι {πο ἀῑςοῖρ]ες 
αν Ἠίτη γγα]]άπσ οη {16 5ο, 
Θνεγ ποτα {τουβ]εᾶ, 
βαγίπς, Τὲ 18 
α βδρΙπῖί; απᾶ {που ογἷθᾷ οιέ 
{οτ {ραν. 

5 Ῥυαϊ εἰγαἰφλέωση Γο.αβ 
6ραδε Πίο (Ίιατη, 
5αΥ1πσ, 
Ῥε οἱ σοοᾷ «θε: ΙΙ; 
Ῥο ποί ανα]. 
95-51 ρεου]αχ {ο Μαίέ. 

35 Απάᾶ γ/ιοη {Π6Υ πθγο οΟΠ1Θ 
Ιπίο ἐ]ιο αΠ1Ρ, 
{πο γη] οραδεά. 

95 Ῥοουῇαχ {ο Μαΐΐ. 
36 Απά γν]οη {16γ Ίγγθ 
σοπέ ΝΟΥ, {16γ 68Π1θ ἔπίο 
{ιο Ἰαπά οἳ (σεπποβατοί, 

36 Απά ν]οῃ 

Ώιο ππσπ. ο{ ἐ]ναί Ῥ]ασα 
Ίαά Ἰποιρίοίηε οὗ Εἶπα, 
6νεγ επί οαέ Ιπίο 
1] ναί οοπίτγ 
γουπᾶ αὈοιί. 

1Ν ΤΗΕ ἀΟΡΒΡΕΙΙ. 

Μακκ ΤΙ, 47. 

6οπ1θ, | 
ὕιο ερ γνας ἵπ 
Όιο πη]άκί οῇ έἶιο 5οα, 
απά Ίο αἶοπο οἩ {μο Ἰαπά, | 
33 Απά ο καν; έλοπι 
(οῦ]ης ἴπ τονήης : 
{ου χο πνῖπὰ γγαβ οοπίγαΥΥ 
ππ{ο {πετ : 
απά αροιί ἔἶνο {ογ{] γγαο]ι 
οἳ νο π]σ]έ Ίο οοπιθίἩ 
ἀπ{ο {Ποπι, 

πγα]κῖπσ ἩΡοπ ία σα, απᾶ 
νγου]ά Ἠανο ραςςοἆ Ὦγ έ]νοπι. | 
35 Ἑιή γγ]θη {]ιογ βαν 
Ἠΐπα σγα]]ίπσ πΠΡΟΠ {ο 8οα, 

Όνου 5αρροξοᾶ 16 Ἰαά Ώου 
α, βρΙπΙέ, απᾶ οτῖοᾷ οί : 

50 Έ ον (ἶνεγ αἲ] καν Ἠΐπι, 
απά Ίογο {γουβ]α : 
απ ἹππιθοΙα{ο]γ Ίο 
(α]κοά νε ἔἶθια, απιᾶ | 
βα161 απίο {οπῃ, 
Ῥο οἱ σοοᾷ οπθου: 191: 
Ῥο πού αβαιά. 

δι Απάᾶ Ἰο πνοπί πρ 
απί{ο {οπι ΙΠ{ο {ο 51): 
απά νο νηπά οθαςας : 
απά {ἨΠ6γ πνογο 5ογ6 απ]αΖζθὰ 
ἵῃ {Ἰλοπηε]νος Ὀεγοπά πιθα- 
51γ6, απᾶ πγοπάστοᾶ. 

55 Ῥου {1ογ οοπεῖάσγοᾶ πο 
ιο πτασ]ο οἱ {νο Ίοανθς : 
{ο ἐ]ιαῖγ ]ιοαγί γνας ατάσπος. 
55 Απά νο {που Ἰιαὰ 
Ραβ5οἆ ονον, {Π6γ οα1ηο Ιπίο 
ιο Ἰαπᾶά οἳ αοπποβαγος, 
απά ἆγονν {ο {1ο «Ἰογθ, 
δὲ Απ ν/Ίχοή {116γ γγογθ 6ΟΠΙΘ 
οτί ο6 ένο «ΠΡ, εἰγαϊσΗέγγαυ 
νου 
Κπουν Ἠῖπα, 

ὅδ Απά τας {Ἠγοιρ] 
ναί νν]ο]ο τοσῖοι 
τοιπά αροπέ, απᾶ Ῥεραπ | 



δ0 ΡΑΒΑΙΤΙ ΕΙ, ΡΑΡΡΑΕΡ 

ΜΑΊΤΤΗΕΝΥ ΧΙΥ. 95. 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας 
τοὺς χακῶς ἔχοντας, 

3δ Καὶ παρεχάλουν 
3 ια / “ αὐτὸν ἵνα µόνον ἄψωνται 

τοῦ χρασπέδου τοῦ Ἱματίου 
αὐτοῦ" 

χαὶ ὅσοι ἤ ψαντο 
διεσώθησαν. 

Μαεκ ΥΙ. ὅδ. 

ἐπὶ τοῖς χραθάστοις 
- μάς 

τοὺς κακῶς ἔχοντας 
περιφέρειν ὅπου ἤκουον 
ὅτι ἐκεῖτ ἐστίν. 
66 ἹΚα) ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο 
εἷς κώωας ἢ εἷς πόλεις 
ἢ εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς 

ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ὦσθε- 

νοῦντας, καὶ παρεκάλουν 
αὐτὸν ἵνα καν 
σοῦ χρασπέδου τοῦ ἡματίου 
αὐτοῦ ἄφψωνται" 
χα) ὅσοι ἂν ἤσπτοντο αὐτοῦ 
ἐσώζοντο. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΣΧΥΠΙΙ. 

.Ε8ύ8 ΠΕΡΠΟΝΕΡ ΤΗΕ ΡΗΑΒΙΒΕΝς. 

καν, 
1 Τότε προσέρχονται τῷ 
᾿Τησοῦ οἱ ἀπὸ “Ἱεροσολύμων 
γξαμματεῖς κα) Φαρισαζοι 

λέγοντες 

ΥΠ. 
1 Κα) συνάγονται πρὸς 
ον αὐτὺν 

οὗ Φαρισαζοι καί τινες τῶν 
γραμµατέων ἐλθόντες ἀπὸ | 
“Ἱεροσολύμων. 
3 Καὶ Ἰδύντες τινὰς τῶν 

μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς | 
χερσίν, τοῦτ) ἐστιν ἀνίπτοις, 
ἐσθίονσας τοὺς ἄρτους, 

(ἐωέμψαντο) 
ὃ Ο) γὰρ Φαρισαῖοι καὶ 
πάντες οἱ ᾿Ιουδαζοι ἐὰν υὴ 

πυγµῇ νίψωνται τὰς 
χεῖρας οὐκ ἐσθίουσω, κρα- 
τοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν 
πρεσουτέρω», | 
ὁ Καὶ ἀπ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ 
βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, 
χαὶ ἄλλα πολλά ἐστιν 
ἆ παρέλαξον χρατεΏ, βαπ- 
τισμοὺς ποτηρίων καὶ ἔεσ- 
τῶν καὶ χαλκίων καὶ | 
χλινῶν. | 
ὅ Καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 



Ματτηαςκνν ΧΙΤΥ. 95. 

απά Ῥγουσλί πίο Ἰῆπα 
α)] ναί ννονο ἀἰδοαδος : 

35 Απά Ῥοβοιισμέ Ἠ]πα 
Οναῦ 1ογ π]σηῦ 
οπ]γ {οιο]ι ἴ]λο 
Ίεπι οἳ Ἠϊ5 σαγιηθηί : 
απ 5 ΠΙΑΠΥ α5 {οισ]μοά 
πγθγε πηβε ροτ{οοί]γ γγ]ο]ο, 

ΙΝ ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ.. 

Μακ ΤΙ. ὅδ. 

ίο αγ αὈοιῦ ἴπ Ῥοᾶς 
ἔλοδο ναί πνους εἶοῖς, | 
πλογο {ου Ἠθανά Ίο ἵνα». | 
δδ Απ νγηΙιεγκοθυου Ίο 
οηίογοά, Ιπίο νι]]ασο», οἳ 
αᾷθα, ος οοΠίΥ, {που 

Ἰα1ὰ ἶνο ν]οῖς 1η {πο βἰγοοί». 
απά Ῥοφοιισ]νέ Ἠΐηι 
Ενα! (1ου πας] 
ουσ] 1 16 γνρτο Ὀπό ιο 
Ῥονάοτ οΕ Ἠῖ5 σατιηθηΐ : 
απά 45 ΠΙΔΏΥ αδ ἔοισ]ιος Πάπα 
Ίνθυς ππαάϱ Ἰνηο]θ, 

| 
{ 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΠΙ. 

ΙΕΡΟ ΠΕΡΠπΟνΕΡ ΤΗΕ ΡΗΑΠΙΞΕΕΣ. 

εν. 
1 Τ]οθη «ππης {0 ο θ5ιι8 
«οπῖῦθς απά Ῥματίςοςς, 

νἩ]ο] Ἱνογο οῇ /6γιβα]σπη, Γ νλΙοὮ οβΊπο ΕΟΠ1 1 ογ1ξα]θΠ1. 

Γ π(Ἡ απγναδηοη Ἰαπάς, έπογ 

ΥΠ. 
1 Τ]οι οαππο {οσοί]αυ πίο 
Ἠϊπι ἴμο Ῥ]ατῖδοος, απά 
ορτίαϊη οῇ ένο ϱογῖρος, 

3 Απά γιοι {Ἴνογ 6ανΥ 8ΟΠ1Θ 
οϐ Ἰ]ς ἀῑδοῖρίος οαί Ἠγοαςά 
πλ ἀοβίαες, ἐ]ναί 19 {ο 5αγ, 

{ουπᾶ {αιι]6, 
3 Ἐον {ο Ῥ]λατίδος», απᾶ 
1] ιο ον, οχοορί {]αγ 
γ/αδ {ἐλπαιν Ἱαπάς ο, οαέ 

πο, Ἠο]άϊησ {ο (παζΙοι 
οῇ πο ο]άου», 
4 Απά νο μου ὁοπιο 
{οι ἰμο πιατκεί, οχοορί 
Πλογ. ναδΗ, (ον οαῦ πο, 
Απά ΤΠΔΠΥ οί]μον (ησς 
λογο Ὄο γν]]ο]ι {Πογ Ίπανο 
τουοϊνοά {ο Ἰο]ά, α5 ἴἶνα 
παβηῖησ οῇ ο1ρς, απά Ροίς, 
Ὀγαζοπ νοββοῖ5, απᾶ οἱ] 

Γ (8Ρ]65.. 9 

5 Τ]οη (ιο Ῥ]αγίκουα απᾶ | 
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Ματπειν ΧΥ., 2. 

3 Διὰὼ σί 
οἱ µαθηταί σου 
παραξαίνουσιν τὴν 
παράδυσυ τῶν πεεσαυτε:ω;: 
οὐ γὰρ νίπτονται 

τὰς χεῖζας αὐτῶν 

ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
8 'Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς 

Διὰ τί κα) ὕμεις παρα ξαινε- 
γε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ 

διὰ τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν ; 

5Ο γὰρ Θεὸς (ἐνετείλατο 
΄ 5 ΄ λ 

λέγων) εἶπεν Τίμα τὸν πα- 
τέρα κα) τὴν μητέρα, καί Ο 
χακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα 
Αανάτῳ τελευτάτω" 

ε ν . ΄ ἳ αλ 

δ 'Ύμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν 
εἴπῃ τῷ πατρὶ 
ἢ τῇ µητεί Δῶρον 

ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
ὠφεληθῆς, 
καὶ οὐ μὴ 
σιωήσει σὺν 
πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ: 
6 κ πμ) , αἱ ἠκυρώσατε 

ΡΑΒΛΑΙΙ ΕΙ, ΒΑΒΡΘΑ(ΕΡΡ 

Νδεκ ΥΠ, δ. 

Φαρισαῖόι κο) οἱ γέαµµατ- 
εἲς Διὰ σ) οὐ περπωτοῦσιν 

οἱ µαθηταί σου κατὰ τὴν 

παράδοσιν τῶν πρεσδυτέρων, 
ἀλλὰ 
χοιναῖς χερσὶν 

ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον ; 
“Ο δὲ (ἀποκριθεὶς) εἶπεν 

αὐτοῖς Καλῶς ἐπροφήτευσεν 
ώμο περ) ὑμῶν τῶν 
ὑποχριτῶν | ὡς γέγεαπ στο! 
Οὗτος ὁ λαὺς σοῖς Κείλεσίν 

με τιμά, ἡ δὲ χαρδία αὖ- 
τῶν πύξέω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ" 
Ἰ. Μάτην δὲ σέαονταί µε 
διδάσκοντες διδασκαλίας 

ἐγτάλματα ἀνθρώπων, 
8 Αϕέντες 

σἠν ἐγτολὴν τοῦ Θεοῦ 

χρωτεῖτε τὴν παράδοσιν 

σῶν ἀνθρώπων. (Φαπτισμοὺς 
ξεστῶν καὶ ποτηξίων καὶ 
ἄλλα παροµύια τοιαῦτα 

πολλὰ ποιεῖτε.) 
» κα) ἔλεγεν αὐτοῖς Κα- 

λῶς ἀθετεῖτε σὴν ἐντολὴν τοῦ 
Θεοῦ, ἵνω τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν τηρήσητε. 
19 Μωυσῆς γὰρ 

εἶπεν Τάμα τὸν πατέρα σου 
χα) τὴν μητέρα. σου, καὶ Ο 
Χακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα 

ο. σελευτάτα. 
“Ὑμεῖς δὲ λέγετε ᾿Ἐὰν 

εὔπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ 

ἢ σῇ µητεί Κορξᾶν, 

ὅ ἐστιν δῶρον, 

ὃς ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
ὠφεληθῆς" 

13 Κα) οὐχέτι ἀφίετε αὐτὸν 
οὐδὲν ποιῆσαι τῷ 

πατρὶ (αὐτοῦ) ἢ τῇ μητοὺ, 
(αὐτοῦ) 

- ᾿᾽Ακυροῦνσες τὺν 

ή 



ΝΜαττηςν ΧΣΥ. 1. 

βαγΊησ, 
3 ΥΗΥ ἆσο (1 ἀῑδαρ]ος 
(παηβστθςς ἐο (γα λίῖοπι 
ος ένο εἰάσις 2 {ον {νο 
γης] πο {λαῖν Ἠαπάς 
ν/ηεπ (116Υγ οαί Ῥτους, 

3 Βιί Ίνα απ5νγογοά απά βαϊα 

πηπίο {λοπῃ, 

(Ρεο ν. 7.) 

(9ου ν. 8.) 

(56ο ν. 9.) 

Ίιγ ἆο γο αἶδο {αηδστθες 
πο οοπηππαπάππεπί οὗ ἀοἆ 
Ὦγ γοιις ἐταδΙῖοτ 

[ιπς, 

“ Ῥον ἀοά οοπηπιαπάθᾶ, 5 - 
Ηοπουτ {Ἠγ Ειέμεν απά 
πιοίλοτ: απᾶ, Πο Ειαί ο115- 
οἱ] {αίμον οἵ πιοί]θτ, 
Ιεῦ Ἠϊπα ο ἴ]ιο ἀθαί]. 
δ ἙῬνί γο βαγ, Ἰ/Ποβοεγθγ 
βἨα]] 5αΥ {ο 5 {πΐ]ιου, ος 
9 παοί]ον, Πέ 15 α σῖ, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑ, 

Μαηκ ΥΠΙ. δ. 

βογ1ρθς αδ|κοᾷ Πάπα, 
υγ γνα]]ς πού (Ἡγ ἀἱδαρ]ες 
ἁοσοχάἶπρ {ο ἴ]νο ἐγαδϊάοι 
οϐ ιο οἰάσυς, Ὀαέ 

οαί Ὀτουά 
να απ γαδοπ Ἠαπςς 5 
δ Ἠο απβγγεγοί απά καϊὰ 
ππζο {ποδια Ἡγ οἱ] Ἰιαί]ι 

Ἐαῖας Ῥτορ]μοεῖοά οϐ γοι 
Ἀγροσγίίθς, ας 16 15 υηϊί- 
ίοπ, ΤΙϊ5 Ῥεορ]α ΠοποιγαίἩ 
πηο γη ἰλποῖν 1ρ5, Ῥαΐ 
ἰιαῖν Ἠθατί 15 {αγ ΠΟΠ1 16. 
{ Ἠονβρεῖέ, ἵη ναῖπ ἆο {16γ 
ΥΥΟΥΞΗΙΡ 1ηθ, {εασμίπσ {ΟΥ 
ἀοοίτίπες ο οοπηπ]αηᾶ- 
πηρη(8 Οἱ ΠΙΘΠ, 
8 Έου, Ιαγίπσ αρἰάο ία 
οοπηπιαπάπιοπέ οἳ οά, 
γθ λο]ά {ιο (τα άοπ 
ος ΊπθἩ, α5 ἴπο υαδῖης 
ος Ῥοί απᾶ οπρ5δ: απά 
ΠΊαΏΥ οἴμον εαο Ἰ]κο (ήπισς 

[:7ο9 ἀο, | 
5 Απᾶ Ίο φαϊά τιπέο {Ίδπῃ, 
Έα] νο] γο τε]θεῦ {ια 
οοπιππαπάπηθη{ οἱ (οἆἀ, (πα 
γθ ππαΥ Ἱεερ Υοις ΟΠΏ 
απο. 
19 Έον ἨΤορος εαἴά, 
Ἠοποιν ἴΠγ {αΐ]νον απά ἴΠγ 
πιοίῃμοτ; απ, Ἡν Πποςδο οιιγβαί]ι 

{αί]ου οἨ πιοίΠογ, 
Ἰεί Ἠϊπι ἀῑο {πο ἀθαί]ι : 
11 Ἑπί γο αγ, ΠΕ α πιαη 
θια]] δαγ {ο 5 {αΐ]ιοτ οἳ 
πποί]οτ, Πέ 15 0 οτραή, 

Γ Όναί 18 {ο 5αγ, α σἶΠ, 
ὮΥ νλαίδοσνον {που παϊσ]{θεί | 
Ῥο Ῥτοβίοά ὮΥ απο, 

6 Απά Ἱοποιγ ποῦ 115 

{ί]ιος οἳ Ἠϊ5 πιοίμου, 
Ἰα ελα]] Ὦο οσο, 
Ίντι Ἠανα γο πια 

Ὦ} νηιαίδοσνον ἴ]οι πη]σΗ{οεί 
Ῥο Ῥτοβίοᾶ Ὦγ πιο; 
Ἰο δμα1] Ὄο 9ο. 
13 Απά γο α/ον Ἠ]πι πο 
Πποχο {ο 4ο ουασΒέ {Γον Ἠ]9 
{]ιου οὗ. Π18 ΠΠΟΙΊΘΥ ; 

15 Μαίπς 

Τ0ΚΕ, 

89 
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ΜΑαττηςιν ΧΥ, ϐ. 

τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. 

Ἰ."Ὑποκριταί, καλῶς 
ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν 
'Ἡσαΐας λέγων 

5 (ἨἘγγίζεί µω) ὁ λαὸς 
οὗτος (τῷ στόµατι αὐτῶν 
χα)) τοῖς χείλεσίν µε 
τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν 
πύῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ" 
5 Μάτην δὲ σέεονταί µε 

διδάσκοντες διδασκαλίας 

ἐγντάλματα ἀνθρώπων. 
19 Καὶ προσκαλεσάµενος 
σὺν ὄχλον 
εἶπεν αὐτοῖς 

᾿Αχούετε καὶ 
συν/ετε" 

11 Οὐ σὺ 

εἰσερχόμενον εἰς 
τὸ στόμα 
χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ 

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στό- 
Αατος, τοῦτο χοινο 
σὸν ἄνθρωπον. 

19-14 ρεου]αχ ἴο Μαΐή. 

16 ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ 
Φράσον ἡμῦ τὴν παρα ζολήν. 

16 "Ο δὲ (Ἰησοῦς) εἶπεν 
᾽Αχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί 
ἐσσε; 
1 Οὐ νοεῖτε ὅτ, πᾶν τὸ 
εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸ στόμα 

τὴν κολίαν χωρεῖ καὶ 

ἀφεδρῶνα ἐχοάλλεται; 

Μλαεκκ ΥΠ. 1ὸ. 

λόγον τοῦ Θεοῦ 
σᾖ παραδόσει ὑμῶν 
ᾗ παρεδώκατε. Καὶ παρύ- 
µοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖσε. 

Φρο γ. 6. 

Φρα ν. 7. 

14 Κα) προσκαλεσάµενος 
/ Ν ”/ 

πάλιν τὸν ὀχλον 
” 3 . 

ελεγεν αυτοίς 
/ , 

᾿Ακούσατέ µου πάντες χαὶ 
σύνετε. | 
16. Οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν 
τοῦ ἀνθρώπου 

ε/σπορευόμενον εἰς 

αὐτὸν ὃ δύναται 
αὐτὸν χοινῶσαι' ἀλλὰ τὰ 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

ἐκπορευόμενα (ἀπ᾽ αὐτοῦ), 
ἐκεβά ἐστιν τὰ χοινοῦντα 
σὺν ἄνθεωπον. 
16 (Ε; τις ἐχεῖ ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω.) | 
11 Και ὅτε εἰσῆλθεν εἰς | 

οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
ἐπηρώτων αὐτὺν 

οἱ µαθητα) αὐτοῦ 
Ν / 

τὴν παρα ξολήν. 

15 Καὶ λέγει αὐτοῖς | 
ε[ Νε ο ο . β ΄ | 

Ούτως καὶ ὑωεῖς ἀσυνετοί | 

ἐστε ; | 
3” Α- ο .ν Ν ”- 

οὗ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξω- 
θεν εἰσπορευόμενον 
εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ 
δύναται αὐτὺν κοινῶσαι, 
19 “Οτι, οὐκ εἰσπορεύεται 
αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ 

εἰς τὴν χοιλίαν, καὶ εἰς 

σὸν ἀφεδρῶνα ἐχπορεύεται, 



1ν ΤΠΕ αΟΡΡΕΙΑ. 

ΜΑπττΗΕιΥ ΧΥ. 6. 

Όπο οοππαπάπποη{ οἱ (αοά 
ος ποπθ οΏοοί ὮΥ 
γοις (αΙοῃ. 

ΤΎο Ἰγροογίίθς, πει] ἀιὰ 
Ἐβαῖα» ῬτορΠο»υ οἳ γοι, 

καγίπς, 
5 5 ρεορ]α ἀταγγοί] π]σ]ι 
πηίο 11ης ΥΕ ἐ]λαῖσ πιοι{Ἡ, 
απᾶ Ἰοποιτθία 1η γη] 
Ὠνοῖν ρα; Ῥα6 ἐπαεῖς Ἠδατί 
15 {αγ {ΟΠ 1η9. 
5 Βιέ ἵηπ ναῖη {Που 4ο γγοῦ- 
Π1ρ πο, {οασλίησ {ον ἆοο- 
ππθς {ιο οοπαππαπάπαθη{ς 
ος πιθη. 
19 Απά Το οα]]οά 
νο ης, 
απιά 5α]ά ππίο {Ἠθιη, 
Ηεα, 

απά υπθγείαπιά : 
11 Νοί ἐλαί νηῖο 

σοοί]ι Ιπίο νο πιοαί]ι 
ἀεβιείλ α ππαπς Ῥια6 ἐιαί 

νγἨ]ο οοπιθί] οαί Οἱ ἴ]ιο 

πιο, {μας 

4εβ]εί]ι α ΠΙΣΗ. 

19-14 ροου]Παχ {ο Μαϊ. 

15 Ἔμει απςγγεγοὰ Ῥοΐον 
απά βαἷά απ{έο Ηϊπι, Ὦ)οο]αγο 

ππ{ο ας (5 ῬαταΡ]ο, 
16 Απά «Τ6βιι εαἰζ, 
Άτε Υθ αἱδο γεί γηθ]λοιί 
ππάργείαπά τις Ὁ 
11 Ῥο ποί γε γαί ππάεγβίατά 
Ενας νλαίδοενον 

οπίεγεί]ι ἵπ αἱ ἴ]ιο πιοι(Ἡ 

σοοί]ι Ιπίο 
{ιο Ῥοε]]γ, απά 18 οπδί οί 

Όνο γγοτὰ οἱ αοά 
ος ποπ οβεοί {μτοισ] 
γοις (αθΙΙον, γ]Ιοα γ6 
Ἰανο ἀομνογθά : απά ΠΙΔΙΥ 
5ο] Ἰκα (ήπσ» ἆο γο. 

ῴρο γ. 6. 

Φορ ν. σ. 

14 Απά γΥποπ Ία Ἠαά οα]]οά 
αἰὶ ἴπο Ῥοορ]α απίο ἨΙΠα, 
Ἡο ϱα1ά πίο {Ἰθιη, 
ἨΠεατ]κεπ τιπ{ο 116 ΘΥΘΥΥ ΟΠ 
οέγοι, απά ππάθτδίαπα : 
15 Έ]μογο 1 ποίλῖπισ ΒΟΠΙ 
ππίλοιί α ππαπ, ἐλαί 

οπ{οτῖης Πίο Ἠϊπῃ ϱ8Ἠ 
4αβ]α Ἠϊπα: Ὀπί ο (ππος 
γυμΙο] οοππθ οιέ ος 
Ἠήπα, οξο αγ6 {16γ ἰμαί 
ἀαβ]ο {ιο πΊαΗ. 
15 ἩΓ απγ πιαη Ἠαγο εαγς 
ίο Ίσα, εί πα θα. 
1 Απ γν]οπι Ὦο νγας οπίογοᾶ 
ΙΠ{ο {ιο Ἰοιιδα Εοπα {ο 
Ρθορ1ς, 5 ἀἱδαῖρ]ος 
αδκος Ἠϊπι οοποργηίης 
νο ραγαΡ]ο, 
158 Απά Ίο ρα] ππίο {1θΠ, 
Άτο Υθ 5ο νημοιέ 
αποάθγείαπάίπσ αἱδο Ὁ 
Ώο γο ποί ροτοσῖνο, ἴλαί 
πναίδοσγον (πο [νοπα γη(]ι- 
οαέ οπίογοί] ΙΠ{ο ἴλο πΙΒΗ. 
1 οπηποί ἀ6β]ο Ἠϊπα ; 

19 Ῥεοαιρο Τί οπίοτεί]ι ποί 
Ιπίο 15 Ἰσαγε, Ὀέ Ιπίο 

νο Ῥο]]γ, απά σοσί] οι 

Ι 

Μληκ ΥΠΠ. 19. | 1 0κΑ. 
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| 

ΜΑτταςνν ΧΥ. 18. | Μακ ΥΠΠ. 19. | 1 κε. 

χαθαρίζων πάντα τὰ βρώ- 
µατα; 

18 πια δὲ 30 "Ελεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ | 
ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόµα- | ἀνθρώπου ἐκπορευόμενο», 
τος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχε- 
σαι, κἀχεβα κοινοῖ τὸν ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. ἄνθρωπον. 
19 ᾿Εκ γὰρ τῆς 3 "Ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς 
χαρδίας ἐξέρχονται Χωρδίως τῶν ἀνθρώπων οἱ 
διαλογισμοὺὶ πονηροί, διαλογισμο) οἱ κακο) 

ἐκπορεύονται, 
Φόνοι, µοχεζαι, πορνεζαι, πορνεῖαι, κλοπαί, Φόνοι, 
Χλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι, 53 Μοιχεῖο, πλεονεξίαι, πο- 

νηρίαι, δύλος, ἀσέλγεια, 
ὀφθαλμὸς πονηρός, 

βλασφημίαι. βλασφημία, 
ὑπερηφανία, ἀφροσύνη: 
39. Πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ 

{ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 
κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον" ἵ καὶ κοιο} τὸν ἄνθρωπον. 

τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν 

φαγεῶ οὗ κοινοῖ τὸν | 

50 Ταῦτά ἐστιν τὰ 

ἄνθρωπον. 

ΦΕΟΠΟΝ ΧΣΧΣΧΙΣ. 

Οπαιβτ ΠΕΑΙΘ ΤΗΕ ΘΥΠΟΡΗΕΝΙΟΙΑΝ /ομµαν)5 ΏαυαΗτΕΒ. 

3 Καὶ ἐξελθὼν ἐχεῖθεν 5. ᾿Εχεῖθεν δὲ ἀναστὰς 
ὁ ̓ Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς ἀπῆλθεν εἰς 

τὰ µέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. | τὰ µεθύρια Τύρου. (καὶ Σι- 
δῶνος.) | 
χα) εἰσελθὼν εἰς οἰχίαν 

οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ 
οὐκ ἠδυνήθη λαθεῆ" 

33 Καὶ ἰδοὺ 3ὔ ”Αλλ’) εὐθὺς ἀκούσασα 
γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν γυνὴ περ) αὐτοῦ, | 

ὁρίων ἐχείνων ἐξελθοῦσα 
ἐκραύγασεν λέγουσα 
᾿Ελέησόν µε, χύριε υἱὺς Δα- 
υἱδ. ἡ Φυγάτηρ µου ἧς εἶχεν τὸ 3υγάτειον αὐτῆς 
χακῶς δαιµονίζετα;. πνεῦμα ἀκάθαρτον, 
23-25 Ροοι]ατ {ο Μαϊ. | ἐλθοῦσα προσέπεσεν πβὸς 

σοὺς πύδας αὐτοῦ: 



1νΝ ΤΠΕ αοΡΡΕΙ.Σ. 

Ματτπεν ΧΥ. 17. 

Ιπίο ἐπ ἀταισ]ί 5 

| 

Μακ ΠΠ. 19. | 

/ 

Ιπίο {ιο ἀναισΏί, 
 ρυχσῖπσ αἲ] πιουίς 

18 ἙῬπέ ἴ]νοβο ἐλίπσς νλ]οἷι 
Άγοσεεᾶ οιὲ οἳ έλα πιοιί]ι 
οοπις Γοτί]ι 6τοπα έ]ο Ἰοατίς 
απά {Ἴλογ ἀθβ]ο {ο πηαΗ, 
19 Έον ουὲ οἱ 
νο Ἰοατί ῥγοσεεί 
ουϊ] ΠιοισΗί5, 
πιιχάονς, αἀπ]ίοτίος, {ογη]- 
6Δ19Π5, {]λοβῖς, {α]5ο νηίηοςς, 

Ῥ]ακρ]ιοπηῖος : 
3 Τ]ιοςο αγο ἴ]ιο (ήπο5 

πἨ]ΙοἩ ἀθβίο α πια : 

Ῥαΐ {ο οαί νι τΠΥΥα5ΠΘΠ 

Ἠαπάς ἀοβ]αί] ποί α ΠΙαΗ. 

Γ νΙσκοᾶποςς, ἀθοσῖέ, Ἰαβ6ῖ- 

Γ Ῥλοπιγ, Ῥτίάο, {οοκηποςῬς : 
358 ΑΙ Ἴνοςο ον] (ήπσς 

'. ἀοβ]ο ἴ]ο ΠΠ, 

309 Απ Το εαἰᾶ, Τμαξ νΥίο]ι 
' εοπαοίἩ οτί ΟΕ ἴ]λο παΗ, 

Ενας ἀοβ]οί]ι ἶνο πα! 
5ι Έον ἤνοπι νη(λήπ, οί οἱ 
ιο Ἠοανί ος Ἱποπ, Ῥγουσθᾶα 
ον!) ἐποισ]ί», 
αἀπ]ίοτῖος, {ογη]- 
οα{1οῦ8, παγάθυς, | 
33 Τ]οβς», οογείοιδηθςς, 

νΙΟΠΣΗΘΕΒ, απ ονΙ] 6ο, Ρ]α8- 

εοπιο ἄοπι ἨΗΕΙΠ, απᾶ 

ΦΘΗΟΠΟΝ ΧΧΧΙΧ. 

1 κε. 

ΟΠπιξβτ ΗΕΔΙ,5 ΤΗ ΘΥΕΟΡΗΕΝΙΟΙΑΝ ΟΜΑΝ 5 ΓΤΑΙΕΗΤΕΠ. 

51 Τ]μοη Ἰοβις ποπί (λοποο, 
απιά ἀορατίεςά Ιπίο ἴο οοαςί8 
οὗ Έντο απά ῥιάοη. 

| 
| 

15 Απᾶ, Ὀο]ο]ά, α Ἰνοιμας. | | Εος 8 οογίθίΠ ΥΟΠΙΔΗ, 
οὗ οαπασπ οπππθ οτί ο{ 
ιο 8απιθ οοαβί5, απᾶ οτιοὰ 

ππ{ο Ἠΐπα, βαγΊησ, Ἠανο 
ΙΠΘΤΟΥ ΟΠ πηθ, Ο) Τ,οτᾶ, 

| 
| νιοςο γοιπς ἀπισλίου Ἠαά 
Γ ΑΗ πποίοαἨ ερ, 
Γ ποανᾶ οῇ πἶπα, απᾶ οαπιο απ 

ίλοια 5οπ ο Ώανιά : 
τη ἀαιισ]ίου 15 στονοιιδ]γ 
νοχος γη] α ἀθν]]. 
23-25 ροου]ατ {ο Μαιί, 

[3 Απά {οπη {οπσος Ἠθ4γ086, | 
απά πγοπί Ιπίο {πο Ῥοτάστβ 

οἱ Έγτο απά ΒΙάοµ, 
απά οπίογος ΙΠίο απ Ἰοιδο, 

απ νοιι]ά Ἰάνο πο ΠΙαΙΙ 

Ίκπουν 16: Ὀπό ο εοι]ά ποί 

Ῥο Ἠιά. 

Ρο] αἲ πα {9οί : 
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ΜαττηπςΥ ΧΥ. 26. 

36 "Ο δὲ ἀποχειθεὶς εἶπεν 

Οὐκ ἔξεστιν λα δεν 
σὺν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ 
βαλεῦ τοὺς κυναρίοις. 
3 'Ἡ δὲ εἶπεν 
Ναΐ, κύριε" χα) γὰρ τὰ 

΄ . χυνάρια 
ἐσθίει ἀπὸ τῶν Ψιχίων 
τῶν πιπτύντων ἀπὺ τῆς 
σραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 
35 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτῇ ᾿Ω γύναι, µεγά- 
λη σου ἡ πίστις' γενηθήτω 
σοι ὡς 3έλεις. 
Καὶ ἰάθη ἡ Ἀυγάσηρ αὐτῆς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

39 Καὶ μετασὰς ἐκεῖθεν 
ὁ ̓ ]ησοῦς 

ἦλῦεν παρὰ 

τὴν άλασσαν τῆς Ταλ/λαί- ' 
ας, 

Μαπκ ΥΠ. 26. 

5 "Ἡ δὲ γυνὴ ἦν "Ἑλληνίς, 

Σύρα Φοινίχισσα τῷ γένει 
καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ 

δαιωόνιον ἐκδάλῃ ἐκ τῆς 
Ἀυγατεὸς αὐτῆς. 
' Καὶ (Τησοῦς) ἐλεγεναὐτῇ 
”Αϕες πρῶτον χορτασθῆναι 
σὰ τέκνα" 

οὗ γάρ ἐστιν καλὸν λαθεῖ 

σὸν ἄρτον τῶν τέχνων χαὶ 
τοῖς χυναρίοις βαλε, 

35 "Ἡ δὲ ἀπεχρίθη κα) λέγει 
αὐτῷ Να{, κύριε" κα)γὰρτὰ 
χυνάρια ὑποχάτω τῆς σραπ- 

έζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν Μνι- 
χίων τῶν παιδίων. 

39 Κο) 
ον 3 ” 4 » Δ 

εἶπεν αὖὐτῃ Δια τουτον τὸν 

λόγον ὕπαγε, 

ἐζελήλυθεν ἐκ τῆς Ἀυγατρός 
σου τὺ δαιόνιον. 
30 Κα) ἀπελθοῦσα εἰς σὸν 

οἶκον αὐτῆς εὗρεν φὸ παιδίον 

βεξλημένον ἐπὶ τὴν κχλίνην 
χα) τὸ δαιµόνιον ἐξεληλιυθός. 
ὃ Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ 
τῶν ὁρίων Τύρου (καὶ Σιδῶνος) 
ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς 

τὴν Δάλασσαν τῆς Ταλιλα(- 

ας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων 
Δεχαπόλεως, 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙ, 

Έπε ΏΕΑΕε Ανρ ΏσΜμε Ῥεημρον Οσπυυ, 

53 Καὶ φέρουσι αὐτῷ 

χωφὺν μογγιλάλον, καὶ 
παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα 

ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 



Ματτακν ΧΥ, 260. 

55 Βιί]νο απςννενεὰ απιά καϊᾶ, 

Τε 15 πο πιθοί {ο ἴακο 
ἴλα οἰη]άτοπ)ς Ῥγοσᾶ, αιιὰ 

ο οαδί 1 {ο ἆοσς. 
3 Απᾶ εἶιο φαἱς, 
γω], Τονᾶ: γεί 
Όιο ἀοσ5 
οαί οὗ ίο ο τη 
νμ]ο]ι {α]] ἄοπι ει 
πηβρίους) {αρ]ο. 
35 Τμοπη ζα5ις αηςπογοά 
απά φαϊά ππίο ου, 

0 ποπιαἩ, στοαί 15 (ἨΥ {611 
Ῥο 16 ππί{ο {ορ 6Υ6Ώ 5 
ἴλοια σέ, 
Απ Ίου ἀαπισ]έου νγας πηαάο 
πλοίο ΓΏοια (λαέ νοχγ Ἰου}, 

55 Απά ἆᾖοδις ἀορατίοά 
{νοπα {πθηςς, 

Άπά οάπ1ο π]σΏ Πίο 

ἴιο 668 ο{ (α[]ος, 

ΤΠΕ ὮΕΑδΕ Ακ) ΏΠΜΝΕΒ Ῥεηβον ΟσΕΕυ. 

1νΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙΑ, 

Μαδιηκ ΥΠ. 20. 

τὸ Το νγοππση πνας α ἄτοοῖς, | 

τα Ἀγτορ]μοποῖαἨ ὮΥ πα δίοη; 
: απά 5ο Ῥοδοισ]έ Επ {]αί | 
ο ψοι]ά οαδὲ {οτί (ο 
ἀον]] οαί ο Ίαν ἀαπσ]ίου. 
5Τ Ῥυί ζοεις εαιά τιπίο Ἰ6υ, 
1νοί ἴ]α ολ]άτοη Εγςέ 
Ῥο Π]]οά: {ον 
16 15 πού πηθού {ο {α]κο 

ιο ομΙ]άνοπ)ς Ὠνοσς, απά 
(ο σαθί 16 Πίο ἴμο ἀοσβ, 

: ἈΣΑπάθ]ιο αηδνγογθς απ 5αϊά 
Ἱ παπίο Ἠἶπι, Υ95, Τοτὰ: γού 
νο ἆοσ5 ππάον {πο {αρ]ο 
οα{ οΓ(]ιο ο ἀγοπ)ς ογαπαθς. 

3 Απᾶ Το ραιά ππίο Ἰον, | 
Έου Οχῖς αγῖησ σο {Ἠγ νναγ; 

Όινο ἀθν]] ἶ σοπο οαί οί 

0πγ ἀαασ]ίον. 
50 Απά ν]ησθη εἶιο Ίνας 60Π16 

ἀονΙ] ροπο οαί, απά Ἰ6υ 
| ἀπασ]{ο ]αᾷ προπ {ο Ῥοά. 

δΙ Απά ασαϊη, ἀερατίῖης 
{ΡΟΠΙ ἴ]ο οομ5ί5 ο{ Έντα 
απιά ΦιάοἩπ, ο ο.πιθ ΠΠ{Ο 

{ο Ἠου Ἀοιδα, 5Ἠ9 {οαπά έπο | 

| 
| 

έλα 5οα οἱ (α]]οο, 
' τοις] ἐλο πα]άδί οἱ ἐλο | 
οοαδίς οἱ Ώεσαρο!!». | 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙ.. 

Γ λ Απά ου Ὀπίης απίο Πῖπα 
Γ οπο ἐλαί γα ἀθαί, απ Ἰινας 
Ὁ απ ὩηροςΙπιοη{ τη 5 βρορο]ι; | 
Ὁ απ (νου Ὦθβοθο] Ἠῆπα | 

(ο Ῥιέ Μ5 Ἠαπά προ. ᾖήπὰ, | 

1υκε. 

9ὔ 



ΡΑΠΑΙΤΕΙ ΡΑΘΡΘΑ(ΕΒΡ 

ΜΑπππεν ΧΥ. 99. 

] 

| 

Μακ ΥΠΙ. 99. 

56 Καὶ ἀπολαξόμενος αὐτὺν 
ἀπὺ τοῦ ὄχλου χατ᾽ ἰδίαν 

ἔδαλεν τοὺς δακτύλους αὖ- 
φοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ 

στύσας ἡψατο τῆς γλώσσης | 
| αὐτοῦ, 

8 Καὶ ἀναξλέψας εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ 
λέγει αὐτῷ ᾿ΕἘφφαθά, ὅ ἐσ- 
σιν Διανώχθητι. 

56 Κα) (εὐθέως) ἠνοίγησαν 
αὐτοῦ αἱ ἀχοαί, καὶ ἐλύθη 
ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 

χο ἐλάλ.ει ὀρθῶς. 

56 Κα) διεστείλατο αὐτοῖς 
ἵνα αηδεν) λεγωσιν' ὅσον 
δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, 
αὐτοὶ μᾶλλον περισσύτερον 
ἐκήρυσσον. 
ὃτ. Κα) ὑπερπερισσῶς ἐξε- 
πλήσσωτο λέγοντες 

Καλῶς πάντα πεποίηχεν, 
χαὶ τοὺς κωφοὺς ποιεζ 

ἀκούειν χαὶ ἀλάλους λα- 

λεῦ, 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΙΙ. 

ἜἘουςψ ΤΠπουβΑανρ ἘΕυρ ἨΊΤΗ ΘΕΥΕΝ ΤΙΟΑΝΕΡ ΑΝΡ Α ΤΕΝ ΕΙΒΗΕΑ. 

330 δὲ Τησοῦς προσχαλεσ- 
άµενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

εἶπεν 
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέρωι τρεῖς 
προσμένουσίν µοι καὶ οὐκ 
ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ 
ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις 
οὗ θέλω, µή ποτε 
ἐκχλυθῶσι ἐν τῇ ὑδῷ. 

ΥΠΙ. 
᾿Ἡν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις 

πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος 

χαὶ μή ἐχόντων τί φάγωσι», 
προσκαλεσάµενος(ὁ ᾿Ιησοῦς) 

τοὺς μαθητὰς (αὐτοῦ) 
λέγει αὐτοῖς 

3 Ἑπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέεαι τρεῖς 
προσµένουσιν (μοι) καὶ οὐκ 
ἔχουσι τί φάγωσν. ὃ Καὶ 
ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις 

εἰς οἶκον αὐτῶν, 

ἐκλυθήσοντοι εν τῇ ὁδῷ" 

1 



ἠΊδττπεν ΧΥ, ὁ9. 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

Μλαηκ ΥΠΠ. 98. 

[58 Απά Ἱο (οοῖς Ἠάπα αρίάο, 
{ποπ ἐἶνο πα Παᾶςθ, απ 

ρα ῆὶς Ππσους Ιπίο 9 
ο415, απά Ίο αρῖί, απᾶ 
(οποἶιος 5 (οπσιος 

[58 Απά, Ἰοο]ῖησ πρ {ο ποα- 
νο, Ίο οἴσ]ιοῦ, απά δαϊθ]ι 
απίο πα, Πρηρμαίλα, ελναί 

ἵ, Ώο οροποᾶ, 
95 Απιά εἰγαϊσηίνταγ Π]5 
9318 Ὕνογο ορεποά, απᾶ ἴ]α 
εἰτῖπσ οἱ Πῖ5 έοπσιιο γναβ 
Ιοσβοᾷ, ανά Ίο 6ρα]κο Ρρἰαῖπ. 
55 Απιᾶ Ίο οἸαγσεᾶ {Ἴχοιι 
Ενας ἴ]λου ε]οι]ά {εἶ] πο 

ππαη: Ὀτπέ ἐλο πἹοτο Ἡθ 

οματσοά {ποαιῃ, 6ο ΠΟ] ἴ]ιο 

πἹογο α οτεπῦ ἀθα] ἴΠογ 
ρα] σ]ιοά αὸ: 
5 Απά ποτο Ὀογοπά πἹθι- 
5ηγο ἀδίοπϊκ]ιος, αγία, 

Ίο Ἰαίλ ἆοπο αἲὶ ἔπίησε 
ννο]]: Ίιο πια]οίἩ Ῥοί]ῃ έἶα 
ἀθαβ {ο σαν, απᾶ {πο ἀππιῦ 

{ο 5ροα]ς. 

ΡΕΟΤΠΙΟΝ ΧΙΙ. 

9ἳ 

10κΕ. 

Έοσα Τπουβανυ ΕΕΡ ΥΥΙΤΗ ΘΕΝΕΝ Τ/ΟΑΥΕΒ ΑΝΡ Α ΓΕΝ ΕΙ5ΗΕΑΗ, 

35 Τ]ομ 

Ίθεις οα]]οά 5 ἀῑδαιρίος 
ππ{ο Ἠϊπα, απά φαἰά, 
1 Ἰανε οοπαραδεῖοπ οἨ έλα 

πππ]ιάς, Ώοσα δα {1νογ 

οοπ/ἶπια Ὑγ] Ίππο ΠΟΥΥ 

(του ἀαγς, απά ΠανοποίΠῖπσ 
{ο οαί: απά Γ νν] πο βοπᾶ 

ποια Αναγν (αδήπα, 

Ἰοί ου {απ ἴπ 

ΠΠ, 
1 Τη (ιοβο ἄαγ5, ἐἶνο τηα]ί]- 
(πάς Ῥοΐπσ νουγ στοαί, απᾶ 
πανίπς ποί]ήπσ {ο οαΐ, 
}οδας οπ]]ος Ἰής ἀῑδοιρ]ος 
απο Ἠ]πα, ὃς α1(Ἡ απίο έΠοπας 
3 1 Ἠαγο ϱΟΠΙΡΗΒΔΙΟΠ ΟΠ ιο 
πππ]Ω/πάο, Ῥοσαδθ {11ογ 
Ἰαγο πουν ουν θα πιο 
(ορ άαγς, απά Ἰανο ποίλῖπς 
{ο ομί. 5 Απά 11 εοπά έἶνοπι | 

ανναγ {πδίπσ {ο ἐλαῖν ΟΠ 
Ἠοί1δος, νου 1 (αῑπέ ὮΥ 

ον] 
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Μαπττπευ ΧΥ, 98. 

5 Καὶ λέγουσι αὐτῷ 
ε Ἅ. 3 ολ 

οὗ μαθητωί (αὐτοῦ) 
Πόθεν ἡμῇ ἐν ἐεημίῳ 

ολ 
ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε 
χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον : 

84 Καλλέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
΄ 2/ 

Πόσους ἄετυυς Έχετε; 
« Δ ο. ε ὣ, 

οἱ δὲ εἶπον 'Ἑπτσά, 
ο πο 3 9 

καὶ ὀλίγα Γχθνδια. 
3δ οἱ ἐχέλευσεν τοῖς 

ὄχλοις ἀναπεσεῖ ἐπὶτὴν γῆν. 
56 Καὶ λαδὼν τοὺς ἑπτὰ 

ἅρτους χα) τοὺς Ἰχθύας 

εὐχαριστήσας ἔχλασεν 
καὶ ἔδωχεν τοῖς µαθηταῖς, 
(αὐτοῦ) 

9 Δ 3 . 

οἱ δὲ μαθητα) τοῖς 
ὄχλιις. 

Φορ ν. 94. 

5 Καὶ έφαγον πάντες καὶ 
ἐχορτάσθησαν, καὶ 
σὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων 
ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας 
πλήρεις. 
38 Ο; δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
τεσακισχίλιοι ἄνδρες 
χωβὶς γυναικῶν χα) παιδίων. 

39 ζζα) ἀπολύσας τοὺς 
ῦχλους 
ἀνέδη εἰς τὸ 

πλοζύν, καὶ 
ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 

Μαγαδάν. 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΒΘΑ«Ρ5 

Μαπκ ΥΙΠΙ. 8. 

καΐ τινες αὐτῶν ἀπὺ µακρύ- 
θεν εἰσίν. 

-. Καὶ ἀπεκείθησαν αὐτῷ 
οὗ µαθητα) αὐτοῦ 

ὅτι, πύόθεν 
; / / 9 

τούτους δυνήσετα{ σις ὧδε 

χορσάσαι ἄρτων 
ἐπ᾽ ἐρημίας 
δ Ι ν ρα αἱ ἠεώτα αὐτούς 

Πόσους ἔχετε ἄρτους ; 
ε ον -Ἡ- ε πο 

ο ὁε εἰπαν ἙΈπτα. 

ῷρο ν. 7. 

5 Καὶ παραγγέλλ 
ὄχλῳ ἀναπεσεῖ κ 

τν λ Ν ε τ 

χαὶ λαξὼν τοὺς ἑπτὰ 

ἄρτους 
ἐτ. , η 
ευχαριστήσας εχλασεν 

χαὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, 
καὶ παρέθηχαν τῷ 
ζχλ.ῳ. 

7 Κα) εἶχαν Ἰχθύδια ὀλίγα" 

κα εὐλογήσας εἶπεν παρα- 

σιθέναι καὶ αὐτά. 

δ Ἔφαγον δὲ καὶ 

ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν 
περισσεύµατα κλασμάτων 
ἑστὰ σπυρίδας. 

 "Ἠσαν δὲ (οἱ φαγόντες) 
ὡς σετρακισχ/{λιοι’ 

χαὶ ἀπέλυσεν 

αὐτούς. 
10 Καὶ εὐθὺς ἐωθὰς εἰς τὸ 

πλοζν μετὰ τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη 

Δαλμανουθά. 

Τσκε. 



ΜΑΙτΗηςνυ ΧΥ. 92. 

έλα ναγ. 

56 Απά 5 ἀἰκοῖρίος 
δαν υπίο Πίτα, Ώσπου 
βΠοιι]ά νο Ἠανο 

5ο πιο] Ὀγοας 

Ιπ ἴλο ν]άσγηοςς αξ {ο βΙΙ 
5ο σνοαί α πα] (αζο 

8. Απὰ οοσδας εμέ απίο 
ἔπουα, Η ονν τηΔΠΥ ]οαυοςΏανο 
γο2 Απά {]νογ εαἷά, Ῥονοῃ, 
απᾶ α {ον Πέ]ο ῄν]ιος. 
9δ Απά Ίο οοππαπάοὰ 
ῑιο πι ζέἱιαο {ο 51έ ἆούΥΠ 

οἱ {πο στον. 
35 Απά Ίο {οοῖς ένο 6ονοπ 
Ίοανος απᾶ (ἶια ἤδ]ιος, 

απά σανο {λαπ]κς, απά Ότα]κο 
ἔποπα, απά σανο {ο 15 ἀῑδ- 
οἱρ]ε». 
αι 1ο ἀῑκεῖρ]ος {ο 
ἔλο πιει]. 

ὦρο ν. 94. 

37 Απά (που ἀῑὰ αἲὶ οαξ, 

παπά ννογο β]]οά: απ (ἶνογ 
(οοῖς πρ ο {1ο Ώγοκον πχοαί 

ἐναί γνας Ἰοί 6ονον Ῥαδοίς 

1]. 

55 Απά νου {ἶναί ἀῑά οαξ 
πγογο {ο (Ποδαπά ΠΙθή, 

Ῥοβιάσς Ἰνοπιοπ απ ο]]- 

νο. 

55 Απά Ίο εοηί ανναγ ἴ]ο 
τη] ιιᾶο, 
απ 

«0ο; 5Η1Ρ. 
απ 6ΔΠ16 Ιπίο (να 

οοα»δί: οἱ Μασάα]α. 

' δ Απᾶ Ίο οοπιπηαπάοἆ 

1Ν ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ.. 

Μαπκ ΥΤΠ. ὁ. 

Πιο γναγ:. {ον ἀϊνογς ο{ ἔ]νοπα | 
ουπιο οπα {αι | 

5 Απά ὰς ἀἰξαιρ]ος 
απςννογθς Ἠάπ, Έγοπα γηθησς 
σαπ α- π]αἩ δαζϊςῆν 
(χοδο ππθη. αν] Ὀτοιά στο 

Πα νο πη]άσνοςς | 

ὅ Απά Ίο αρ]κεἆ 
χοπα, Πονν πιαπγ ]οαναςῃηνο | 
γα» Απα ἴἶνον καῖᾷ, Ἀθυομ. | 

ὦθο ν. Τ. 

ια Ροορ]ο {ο εἳε ἆουντ 
[ο το στοά : | 
Γ απᾶ Ίο ἐοοῖς ἴἶιο 5ον οι 
Ίοανο», 

παπά σανο (παπί, απά Ῥτα]κο, 

απά σανο {ο Ἰῖς ᾱἱς- | 
αρίος {ο 5οῦ Ὀοίογο ἴἶνοιας | 
απ (Ίιογ ἀῑά εού {ποια Ὀοίογο 
ιο Ῥοορ]ο. | 
Τ Απ Όιογ ας α {ουν κα] | 
Πε]οδ: απᾶ Ίιο Ῥ]οξκος, απα | 

οοιπιπαπᾶοἆ {ο 5ο {]χοπα 

αἶδο Ὀοίονα {πποπη. 
8 8ο (ιογ ιά οαΐ, 
απά Ίνογο β]]οά απᾶ {πογ 
(οο]ς πρ οἱ ιο Ῥγο]κον πιο 
Ενας ἵνας 1ος 6ονοπ Ῥας]κοίς. 

ὃ Απά νο (ναί πας οαί οτι | 

πνογο αΌοιέ {οι ἐλοιδαπά 

απά Ἰο 5οηέ {Ποια ανναγ, | 

1 Απά εἰταϊισ]ίνναγ Ίο 
οπίογο Ππίο α 5ΠΗΡ σι ας | 
ἀϊκαρ]ος, απ 6ππ1ς Πίο ἴλιο | 
ῥαγίς οἱ Γαἰπιαπαίλα, 
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ΜΑτΤΗΕΥ ΧΥΙ. 

1 Κα) προσελθόντες οἱ 

Φαεισαῖοι καὶ Σαδδουχαζοι 

πειράζοντες 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

κας ος ον 
σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

2-ὃ Ῥοσυ]αχ {ο Μαϊ. 

4 Τενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχα- 
4 ον ενα ον ο λὶς σηµεῖον ἐπιζητεῖ, 

καὶ σηµεῖον οὗ δοθήσεται 
3 ” 3 λ Δ ον αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σηµεῖον 

Ἰωνᾶ (τοῦ προφήτου). 

ΤΠΕ ΤΕΑΥΕΝ ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΠΙΒΕΒ ΑΝΡ ΡΗΛΗΙΘΕΚΕΑΒ. 

Καὶ χαταλιπὼν αὐτοὺς 

ἀπήηλεν. 

6δ Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθητα) 
(αὐτοῦ) εἰς τὸ πέραν 
. / 2/ .” 

ἐπελ.άθοντο ἄετους λαξεῦ. 

“Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
. -» ο 4 ΄ 

Ορᾶτε χα προσεχετε 
.) Ν ” ! .”» 

ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρ- 
ισαίων χυ Σαδδουκαίων. 

7Ο δὲ διελογίζαντο 

ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες 
” 2 . 3 ια] 

οτι ἅρτους οὐ ελάσοομεν. 

ΤΠΕ, ΒΗΑΔΗΕΙΡΕΕΒ ΘΕΕΚ Α ΘΦΙΩΝ. 

ΡΑΒΑΙΤΕΙ ΡΑΘΡΘΑαΕΡ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙ. 

Μακ ΥΙΠΙ. 11. 

11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ 
Φαρισαζι 

χαὶ ἤρξαντο συνζητεῦ αὐτῷ, 
ζητοῦντες πας αὐτοῦ 
σηµεῖων ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
πειράδοντες αὐτύν. 

13 Κα) ἀναστενάξας τῷ 
πνεύµατι αὐτοῦ λέγει 
Τί ἡ γενεὰ αὕτη 
ῥητεῖ σηµεῖον: ἀἁμὴν λέγω 
ὑμῆῶ, εἰ δοθήσεται τῇ γενεῷ 

ταύτῃ σηµεῖον. 

ΘΗΟΤΙΟΝ ΧΙΙΠΙ. 

19 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς 
΄᾽᾿- 5) ἀ 3 ΔΝ »”ν 

πάλι ἐμοὰς (εἰς τὸ πλοῖον) 
ἀπήῆλθεν 

πέρα». 
1 Κα) ἐπελάθοντο λαθεᾷ 
ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον 
οὐκ εἶχον μεθ ἑαυτῶν ἐν τῷ 
πλοίῳ. 

/σαίων καὶ τῆς ζύμης 
"Ἠρώδου. 
195 Κα) διελογίζοντο 

Ν 

πρὸς ἀλλήλους ϱέγοντες) 
ὅτι ὅρτους οὐκ Έχουσιν" 

ΤΤὉΚΕ., 



1Ν ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙΟΡ. 101 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΚΥΠ. 

1 Τ]ιο Ῥ]ανίσους αἱδο, 
να (Ἡ (1ο ῥαάάπσσθς, 6.πΠ6, ὃς 

(οπιρίπς, ἀοθίγος Είπα ἐλαῦ 
Ἰ6 γνου] 5ἶιουν ἔ]χοιι αν 5ἶση 

{ποπ Ἰσανοθη. 

2-5 ροσυ]ῖαχ {ο Μαἲ. 

4 Α π]οκεὰ απά αἀπ]ίοτοις 
Βεποτγα(ῖοπ 5οεκαί]ι α[τογ α 
εἶση; απά 
ἴπεγο εἶνα]] πο 5ἶση Ὃθ 
θἵνει ππίο 1, Ὀιέ ἔο 5ἶση 
ο {ο Ρτορᾗεί 6 οπα». 

ΦΕΟΤΟΝ ΧΙΙ. 

ΤΗΕ ῬΗΑΕΙΘΕΕΡ ΒΕΕΚ Αα ΦΙαΝ. 

Μακ ΥΙΠΠ. 11. ΙΤ ύκΕ. 

Γ 11 Απά {ιο Ῥ]μανίςοος 

6απ1ο {ογίμ, απά Ῥεσαπ {ο 
ααθδίῖοπ. νθ]ι Εήπα, 5οο]κῖησ 
ο Ἠῖπα α- 5ἶση 
{οσα Ἠδανοη, {οππρίῖης Ἠ1Π1, 
13 Απά Ίο Ισ]οά ἀαθρ]γ ἵη 
15 ερϊη6, απά βαϊε], 
ἨΝΗΥ ἀοί] Ολῖς 
σοπθγα{1οη 5οο]ς αἴον α 
ση γενν Γ αγ απίογοι, 
Ύ]ογο 5α]] πο εἶσπ Ὀο 
βἴνθι απ{ο (5 σεπογα{Ιοῦ. 

ΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙΤΠ. 

ΤΠς ΤΕΑΥΕΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΒΙΒΕΞ ΑΝΡ ΡΠΑΠΗΙΞΕΣΦ. 

Απά Το ἰε[ῖ ἐ]χεπι, 

απά ἀερατίοᾶ, 
δ Απᾶ νηοι Ἠὶς ἀῑςοῖρ]ες 
ν/θγο 6οπῃθ {ο {19 οἴ]ει 516, 
{1ου Ἠαᾶ 
{οτροίίαι {ο {ακο Ὀτοαά. 

51ο 1) οβιςδα]ά ππίο ἔἶιαπ, 
Τα]κο Ἠοσθά, απά Δειυαγε 
οἱ (ια Ίεανεπ οἱ ἴπο Ἐ]ατί- 
8665 απ. οἳ ἴῑο Ῥαάάπσθθβ. 

Απ {1νογ τοαβοποᾶᾷ απιοπφ 
(ιεπιδείυεα, βαγΊησ, 1 18 Ὀ6- 
68188 νε Ἠανθ {α]κοη πο 
Ἠτεβᾶ, 

19 Απᾶ Ίο ]εβι (παπι, 
απᾶ, επίογῖπσ Πίο ο ϱ1ρ 
ασαϊπ, ἀορατίοὰ 

{ο {πα οἴ]ον ειάς, 

1 Νου {να ἀῑδαιρ]ος Ἠαά 
Γ {ογσοίίθπ {ο {α]κο τοσα, 
ποϊί]ον Ἠας {1ου 1π ο 5Η1ρ 
αν] {1οΠὰ. ἨΟΥΘ {Παπ 916 

Ἰοαί. 

16 Απά ο οἸαχγσαά {ἶλοπι, 
βαγΊπσ, Τακο Ἰοσᾶ, Ώονγατα 
ΟΕ {ιο Ίεανοῃ οἱ ἐιο Ῥ]ιατί- 

8οο5, απᾶ ο {]ιο Ίθανεη οί 
Ἠοτος, 

15 Απά ἴπεγ τοπξοπθἆ 4ΠΊοπσ 
ἠιοπιβε]νθς, 8αγΊΠς, Τί 19 Ὀ6- 
ομ15ο Ὑνθ Ἰανθ πο Ῥτοβά. 
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Ματτηςν ΧΥΙΠ. 8. 

8 Τγοὺς δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν 

(αὐτως) Τί διαλογίζεσθε 
ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, 
”’ 2/ ες) 3 ς 

ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάξετε; 
Σ Οὕπω νοεῖτε, 

οὐδὲ μνηωονεύετε 
τοὺς πέντε ἄρτους 

τῶν σενταλι6- 
χιλίων καὶ πύσους 

Χοφίνους 

ἐλάθετε; 

10 Οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 
τῶν τετεακισχιλίων καὶ 

πόσας σπυρίδας 

ἐλάξετε : 

11 ΤΠΙῶς οὐ νοεῖσε 
ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον 
ὅωλ: σροσέγετε δὲ ἀπὸ ὑμῖ προσέχετε δὲ ἀπ 
.”ν ΄ -- 

τῆς ζύμης τῶν Φαρ- 

ισαίων χα) Σαδδουκαίων. 

Μαδεκ ΥΙΠΠ. 17. | 
1 

1 Κα) γνοὺς (ὁ Τησυῦς) λέ- | 

γε αὐτώς Τ{ διαλογίζεσθε | 
| 

ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 
οὕπω νοεῖτε οὖδξ συνίετε; «| 
πεπωρωμένην ἔχετε τὴν 
χαρδίαν ὑμῶν: 
18 ᾿Ορθαλμοὺς έχοντες 

οὐ βλέπετε χαὶ ὦτα 
έχοντες οὐκ. ἀχούετ 
Χαν οὐ ανημονεύετε : 

{19 "Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους 
ἔκλασα εἰς τοὺς πεντὰχισ- 

χιλίους, πόσους | 
κορόνονς κλασμάτωνπλήρεις | 

βρωτε 1 λεγουσιν αυτῷ | 

Δώδεχα. Ε 
30 "Οτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς 
τοὺς τετραχισχιλίους, 

πόσων σπυείδων πληξώματα 
κλασμάτων ἤρατες χαὶ λέ- 
γουσυ αὐτῷ ᾿Ἑπτά. 
3 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

Οὕπω συνίετε : 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙΥ. 

"σκα 

ΌσΕΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΙΝΡ ΜΑΝ ΝΕΑΠ ΒΕΤΗΘΑΙΡΑ., 

33 Καὶ ερχοται εἰς 
1... σν» 

Ῥηθσαίδάν. Καὶ Φέρουσιν 
αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρα- 

χαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ 
/ 

ἄννηται. 
35 Καὶ ἐπιλασόμενος 
τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ | 
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ἠπλαττπεν ΧΥΙΠ. 8. 

8 Τ]οὮ πνπεη εσας Ῥου- 
οθϊνοᾶ, Ίο 5αιά απίο {λπθπη, 

Ο γο ος Πτί]ε ΕΙΝ, 
ΥΠ} ΥΕΔΞΟΠ Ὑθ 4ΊΠΟΠσ ΥΟΙΙΥ- 
βεἱνο», Ώθσσιιςο γα ανα 

Ῥνοιισ]μί πο Ὀτοσά ὃ 
5Ώο γο ποί γοί απάθγδίαπᾶ, 

Πθ]{]1θΥ ΥΘΙΠΘΙΙΡΘΥ 

ἔλο Ώνο 
Ίοανος οἱ ένο βνο (ιοιςαπᾶ, 
απά Ἰουγ πΙαΠΥ Ῥαδ]αίβ 

Υο {οο]ς πρ 2 

19 Νοϊε]ογ εἶιο βογοη Ίομνο5 
οί ίλο {ουν {Ποιςαπᾶ, απά 
Ἠουν πΙαΠΥ Ῥαρ]κοίς 
γθ {ουᾷ αρ 

11 Ἠονν ἴ5 16 ἐλαί γο ἆο πο 
απάστείαπά εμαε 1 
6ρα]κο 1έ ποῖ {ο γοι 6οπΠοθΓΗ- 

ἵπσ Ῥγοαᾶ, (]ναί γο 5Ἰου]ά 
Ῥούνατα ος {ια Ίεαγαῃ 
οἳ ιο Ῥ]ιατίδθες απά ος 
Ώια βαάάποςος 2 

Οσἤαςβ οΕ 

Μαπκ ΥΤΠΙ. 17. Τ0κΕ. 

11 Απᾶ ννποή 1ο5ιις πουν 16, 
Ίο βαϊ(Ὦ ππίο ἔλοπη, 

γ΄ γοββδοῦ γα 
Ῥοσα15ο Υο Ἰανο 
πο Ὀγοας  Ῥογέσῖνο 
γθ ποί γοῖ, ποϊίπον απάθυ- 
βίαπά ὃ Ἰανο νο γοιγ εστί 
γοῦ Παγζσιοιί 2 
15 Ηανίπο Θγο», εοο γο ποῦ 2 
απᾶ Πανίποσ 6.γ5, οι γα 
ποί  απᾶ ἆο γο οί ΤΟΠΙΘΙΗ- 
Ῥου, 

19 Ὕλιοι 1 Ῥγαἷκο ἐἶιο βνο 
Ίοανο6β απιοης ᾖνο {ποιβαπᾶ, 
Ἠον ΠΠΑΠΥ Ῥαλ]κοί5 
{α]]. οἱ γαρπιοπί5 
ίοο]ς γο αρ ὁ ΤΗΘΥ 5αγ Πίο 
Ἠϊπα, Έηγε]νο. 
3 Απά γιο {ο β6Υ6Π 
4ΠΠΟΠΦ {ο1Υ {πουδαπά, 
Ίου ΠΙάΠΥ Ὀασκοίς Ρ111 
ο8 ᾖασπιθηίς γο {οοῖς πρ ὃ 
Απά {Π6γ 5αἶἀ, Ῥενοῃ. 
31 Απά Ίο εαἷά απίο {παπι 
Ἠουνν 15 1έ (λαί γο ἆο πού 
απαρτία 2 

ΦΗΟΠΟΝ ΧΙΙΥ. 

ΤΗΕ ΒΙΙΝνῦ ΜΙΑΝ ΝΡΑΕΒ ΒΕΤΗΘΒΑΙΡΑ, 

33 Απά Ίο οοπιείἩ {ο Βεί]- 
ραἶάα: απᾶά που Ῥτίπς α 
Ῥ]πά πιαπ απίο πα, απἆ 

Ῥοβοιισ]ιέ Ἠήπα {ο (οιιο]ι Ἠϊπη, 
35 Απά ο {οοῖς ἴἶνο Ῥ]πά 
πια ὮΥ {πο Ἠαπά, απά ]οὰ 
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Μαπτηςβνυ ΧΥΙ. 18. Μλαδακ ΥΠΠ. 29. 

ἐξήνεγχεν αὐτὸν ἔξω τῆς 
χώμµης, καὶ πτὐσάς εἰς 
τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς 
τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα 

αὐτόν Ε/ σι βλέπεις ; 
3 αι ἀναολέψας 

ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώ- 

πους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ 

περιπατοῦντας. 
35 Ἠΐτα πάλιν ἔθηκεν τὰς 
χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ, καὶ (ἐποίησεν αὐτὸν 
ἀναξλέψαι) διέθλεψεν κα) 
ἀπεκωτέστη, καὶ ἐνέελεπεν 
τηλαυγῶς ἅπαντα. 
36 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν 
εἰς οἶκον αὐτοῦ 

λέγων Μηδὲ εἷς τὴν 

χώμην εἰσέλθῃε. (μηδὲ 
- ώς 
εἴπης τιν) ἐν τῇ κώμη.) 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙΥ. 

Ίσκε ΙΝ. 18. 

ῬΕΤΕΕ ΟΟΝΕΕΒΡΕΡ ΤΗΑΤ ϱΕ5058 15 ΤΗΕ ΟΗΕΙΘΤ. 

19 "ἨῬλθὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 

εἰς τὰ µέρη Καισαρείας 
τῆς Φιλίππου | 

3 ΄ .) 3 3 ” 

ο. τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ' 

να 

σον 5: Ἑ 

τοῦ ατπω 

εἶπον Οἱ μὲν 
Ιωάννην τὸν Βαπτιστή», 
ἄλλοι δὲ ̓  Ἡλίω, ἕ ετεροι δὲ 
Ἱερεμίαν ν ἢ ἕνα τῶν προφητ- 

. 

15 Λέγει αὐτοῖε 

"χμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε | 

5 Καὶ ἐξῆλθεν ὃ ᾿Τησοῦς 

καὶ ὁἆ µαθητα! αὐτοῦ 

εἰς τὰς χώμας Καισαρεί ας 

σῆς Φιλίππου: και ἐν σῇ ὁ ὐδῷ 

.) ΄ Ν Λ 3 

επηοώτα τοὺς μαθητὰς αὐτ- 

οὗ λέγων αὐτοῖς Τίνα με 

λέγονσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ; 

ος κ εκρίθησα») 

λέγοντες ὅτι 

βαπτιστήν, 
Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ 
προφητῶν. 

ες 
Ν 3” / 

ας σον 

χα) ὄλλοι 

ὅτι εἷς τῶν 

15 Κα) ἐγένετο 

Ν ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευ- 
χόμενον κατὰ µύνας 
συνῆσαν αὐτῷ ὁἱ µαθηταί, 
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς 

γὦν ΤΈΐνα µε 

γουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι : ν» 

Ξ 
, 
Ξ 

19 Οἱ ὃ 
εἶπον 

"Ἱωάννην τὸν βαπτιστήν, 
”/ ο] ε . 2, 

ἄλλα δὲ 'Ηλίαν, ἄλλοι δὲ 
προφήτης τις τῶν 

ἀρχαίων ἀνέστη. 
30 Ἐ[πεν δὲ αὐτοῖς 

᾿Ὑμεῖς δὲ τα µε λέγετε 

οι” κ ον οὲ 
στο 

δα στο α κ η] ον 1] 

ᾳ 
0τ/ 



1Ν ΤΗΝ ἄΟΒΡΕΙΑ. 

Μλαηκ ΥΙΠΠΠ. 29. 

Μϊπα οί οἱ πο {ονης απᾶ 
πνηθη Ίο Ἰαά βρίς οἩ. Ἰῖς 
ογο5, απά ραῦ 5 Ἰαπᾶ» 
προῦ. Ἠΐπα, Ίο αδκος Πάπα 1 
Ἀο δαν ουσ] 
ἣν Απά Ίο ]ουκοὰ αρ, απά 
πα], Ἰ. 9ο6 πιοπ ἆ5 {γ668, 

Ἰναλίπο, 
35 ΑΠον (ναί Ίο ραί 5 
απᾶς ασαῖη Ἡροή. Ἠ15 6Υ65, 
απά ππαάο Ἠϊπα Ἰοοῖς 1ρ: 
απά Ίο ἵνας τοβίοτθά, απά 

βαν; 6Υ6ΥΥ πα 6Ἰσατ]γ. 
35 Απὰ Ίο βοπίέ Πα αΤΑΥ 
(ο Ἰδ Ἠοιιδο, δαγΊηο, Νο]- 
Όπου σο Ιπίο λαο {οΥΥΗΠ, ηΟΣ 
{6]] έ {ο αγ 1π {πο {ου 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

1056 

Ί0κε ΙΧ. 18. 

Ῥεχκη 6ΟΚΕΕΡΣΕΡ ΤΗΑΤ 6 ΕεβῦΒβ 15 ΤΗΝ ΟΠΕΙΦΤ. 

19 Ίγῃοῃ {;οβις οἈΠ1θ 

1Πίο {πα 
οοβείς οἱ Ό6δαγθα ΤΙΗΠρρί, 

Ίο αρ]κοά 
5 Φκαρ]α», 
βαγΊησ, 
Ἠγ/οπα ἆο ποπ 5αγ {ιαί 
1, ἶνο Ῥοπ οἱ πια, απ 
1 Απά Όνεγ αϊά, 
Βοπ1θ 54Υ (ναί (χο ατί 
1ο ιο Βαρίϊδες 5οππο, 
Έλας απά οί]ους, 
Γογοιῖας, οΥ οπο οἱ ένο 
Ῥτορ]εί». 
16 Ἡο ρα1]ι απίο {ἶνοπη, 
Ῥιιέ νλλοπα β4Υ γο (ας 1 απιὃ 

21 Απ ζοδας πνοπί οιιό 

απιά Ἰῖς ἀῑκοῖρ]ος ΙΠ{ο ἴ]ια 

{ους οὗ «6δατοα ΕΙΗΗΡΡΙ: 

απά Ὦγ ἴ]ο γγαγ Ἡο αδ]κοὰ 
15 4156:ρΙο5, 
βαγῖησ ππίο {Ἠθπα, 
Ἠλ/Ίοια 4ο π]οη ΒαΥ (λαῦ 
1 αἲπ ὁ 

: 35 Απά Ειεν απβγγογες, 

{1 οἳη νο Βαριίςε: Ὀπέ βοιπθ 
Γ καγ, Ἠλαδς απᾶ οὔ]ευς, 

 Ὅπο ος νο 
' Ῥτορ]οίς, 

35 Απά Ίο βα1]ι ππ{ο (]ιοπα, 
Ώιιί νν]λοπα 5αγ Υ6 (ναί Γαπι ὁ 

15 Απά 16 οπππθ {ο ρα58, 

18 Ίο γγαδ αἶοπο ῥγαγίης, 

15 ἀΙκοιρ]ος ννογο γν]ι Πήπη : 
84 Ίο αδ]κος Πιοιη, 5αγΊηο,, 

Ἠγ οτι 5αΥ ο ροορίο ιαί 
1 απ 
19 Ἔμου απδνονίπς 5, εαἱ, 

«1 οἳἨ έο Ῥαρίϊδίς Ὀτέ βοπιθ 
αγ, Ε]ία», απά ολους βαγ, 
Οναί οπο ος ί]μο οἱά 

Ῥτορ]ιοίς 15 1]δοι ασαἴῃ. 
30 Ἠο ραϊά απίο {οπα, 

Βιιέ νν]λουα αγ γα ἐαί Τ απ 
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Μαπτηςκνν ΧΥΙΠ. 16. 

εἶναι ; 
19 ᾿Αποχριθεὶς δὲ Σήμων 
Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ 
ὁ Χοιστὸς 

ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 

17-19 Ῥοου]αχ {ο Μαΐΐ. 
30 ύτε διεστείλατο 

. ο ε ροα 
τοῖς μαθηταῖς (αὐτοῦ) ἵνα 

μιηδεν) εἴπωσιν ὅτι αὐτός 
ἐστιν (]ησοῦς) ὁ Χριστός. 

ῬΑΒΑΙΤΙΤ ΕΙ, ΡΑΡΘΑΕΡ 

ΜΑαηκ ΥΤΙΠ. 29. 

εἶναι ; 
ἀπυχριθεὶς ὁ Πέτρος 

λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ 

ὁ Χειστός. 

50 Καὶ ἐπετίωησεν 
αὐτοῖς ἵνα 

ο Γ ΄ 

Φη0εν) λεγωσιν 

περὶ αὐτοῦ. 

ΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥΙ. 

Ίσκη ΙΧ. 20. 

εἶναι ; 
Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν 

Τὸν Χριστὸν 

τοῦ Θεοῦ. 

51 "Ο δὲ ἐπιτιμήσας 
αὐτοῖς παρήγγειλεν 

ὠηδεν) λέγειν 
τοῦτο, 

οπου ΕΟΕΒΕΤΕΙΙΙ5 ΠΙ5 ΘΕΕΕΕΗΙΝ6Β. 

31 )Απὸ τότε ἤρξατο 
ὁ ]ησοῦς δειχνύειν 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι 

δε αὐτὸν εἰς Ἱεροσύλυμα 
ἀπελθεῦ καὶ πολλὰ παθεῦ 

ἀπὸ τῶν 

πρεσουτέρων καὶ ἀρχιερέων 

χαὶ γξαµµατέων καὶ 
ἀποχτανθήναι χαὺ 

τῇ τρίτη ἡμέρῳ ἐγερθῆναι. 

39 Καὶ πρυσλαξόµενος 
Πέτρος λέγει 

5 "0Ο δὲ στραφεὶς 

εἶπεν τῷ Πέτρῳ 
“Ύπαγε ὀπίσω µου, σατανῶ" 
σκάνδαλων εἶ µου, 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ 

ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
54 Τότε ὁ ̓ Τησοῦς εἶπεν 

τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ 

Εἴ τις «έλει ὀπίσω µου 

2/ 

81 Καὶ ἤρξατο 
διὸδάσκειν 

3 Ν ” 

αὐτοὺς ὅτι 
Ἀ ο 9 εἰ ” 3 ΄ 

δεᾷ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

πολλὰ παθεῦ καὶ 
ἀποδοχιμασθῆναι ὑπὸ τῶν 
πρεσουτέρων καὶ τῶν ἆρχιερ- 
έων καὶτῶνγραμματέων καὶ 
ἀποχτανθῆναι καὶ μετὰ 
τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι, 
90 Ν τς / Δ / 
κα παβζησιᾳ τὸν λογον 

ἑελάλει. 

Καὶ προσλαξύµενος 
ῃ πιέ ὃν τρ 
ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρόατο 
επιτιμᾶν αυτῷ. 

55 3Ο δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 

ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει 
Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ, 

ὅτι οὗ θρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ 
5 Ν Ἡλ .ν ϱ , 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

δὲ Καὶ προσκαλεσάµενος 
ι 5 Ν . ο 

σὸν ὀχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς 
[έ ΄ Ευ) 

"Οστις 9έλει ὀπίόω µου 

35. Εἰπὼν 
” 

ὅτι 

δεῖ τὸν υἱὸν ἀνθρώπου 

πολλὰ παθεῦ καὶ 
3 π. 3 - 

ἀποδοχιμασθήναι ἀπὸ τῶν 
ος ον κ) , 

πεεσευτέρων χα) ἀρχιεβέων 

καὶ γραμµατέων καὶ 
.] 

ἀποχτανθῆναι καὶ 
ο” ΄ κ, τς β . 

τη τζετ ημερᾳ σναστηναι. 

ο 

55 "Ελεγεν δὲ πρὸς πάντας 

Εὔ τις 3έλει ὀπίσω µου 



ΜΑΊτήςν ΧΝΙ. 10. 

16 Πὰ Βίπιοπ Ῥοΐου αΠΡΝΟΓ- 
οὐ απά σαΐά, Τλοι ατί 

Όιο Οη]δί, πο Φοῦ ος 

νο Ηνίης ἀοά, 
11-19 ροου]ῖαν {ο Ἁταί6, 

10 Του εἶαγφες Ίνα 5 
ἀιαῖρ]ος (ναί {ἶνου ε]ου]ά 
{εἰ{ πο ΊπαΏ (]ιαί 

Ἡο γνας οἆοδας ο ΟἨτ]ςέ, 

1Ν ΤΗΕ αΟ05ΡΕΙΡ. 

Μακ ΥΙΙΙ. 29. 

' Απᾶ Ῥοίον αΠβΙΥΟΥΟΙἩ 

Ἀπά δα απίο Ἠπα, Τῆοι 
ατί ο ΟΗν]ςί, 

ο Απά Ίο ομαγσας 
ἔμλοια (ναί {πογ ελοι]ά 

οἱ] πο πα 

οἳ Ἠ1π1, 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΤΙ. 

10Τ 

Ίσκε ΙΧ. 90. 

Γοίΐον απξνοτίπο, 
ας, 

Ίο Ονν]δέ 
οἱ αοά. 

3 Απά Ίο φγαΙ]γ οπατσοά 
ΈΊνδιῃ, απά οοιηππαπά ο έποπι 

ἰο {οἱ πο πια 
Όναί (ης: 

σ1805 ΕΟΚΕΤΗΙΙΘ ΗΙ5 ΒΟΕΕΕΗΙΝ65. 

11 Έγοτα (]αί πιο {ογί] 
Ῥοσαπ ἶο5ι5 {ο 5πθνν απίο 
Ἠϊς ἀῑκαρ]ας, Ίχουν (]λαί 
Ίο πηαδί 5ο ΠΠ{Ο ο) ογΗδα1θΠῃ, 
απά εαῇον τπΑΠΥ (πήησς 
οἱ ένο οἰάστς, 
απά ομ]ος ρυ]οςί5, απᾶ 
βοχΙ968, απά ο Κος, 
απά ο 
ταἶκεα ασαϊἩ ἴ]νο ΕΙτά αγ. 

33 Ἔμοη Ροΐοχ έοο]ς λϊπα, απᾶά 
Ῥοσαῃπ {οτε Επη, δαγΊπ, 

Ῥο τί {αν Ώοπι {πθο, Τ,οτὰ : 

Ομ15 εἨα]] ποί Ὦο ππ{ο {]οο, 
35 Ῥπί ιο ἐαγποι], 

απ καϊά απίο Ῥοίου, 
σοι ἶιος Ὀο]]πά πιο, ΒαΐαΠ: 
έλοι αγία οὔσοποςρ Πίο Π]Θ: 

{ον ἐ]ιοιι βανοιτοξδς πο έλο 

ἠήπσς ένα Όο οἳ ἀσα, Ῥαΐ 

{λολο ἐ]ιαί ο οἱ ΠΟ, 

τα Τ]οῃ «αἷά ὦεδιιβ 

ππίο Ἠ]5 ἀῑκοῖρ]ας, 

ΙΓ αηΥ ΠιαΠ οἱ σ0ηιο 

| 51 Απά Ἱιο 
| Ῥοσαῃ {ο {θασ] 
έΊοπα, (ναί 

νο Φοπ. οΕ παπα πιδύ 
{ος ΠΙαΠΥ (Ἴήπσς, απά 
Ρο νο]οσίοά ο6 έἶνο οἰάογε, 
απ] οί Ίο ο]λ]οβ Ρυ]οδί5, απά 
εογῖρο», απᾶ ο ος, 

απ {του 
(ντου ἆάγς τῖδο ασα]η. 
53 Απά ο 6ρα]κο ἐαῦ 
βαγῖπσ οΡοΠΙγ. 
Απά Ῥεΐον {οοῖς Ἰήπα, απά 

Ῥοσαπ {0 το)ιι]κο Ἠϊπη, 

[αροιί 
535 Ῥμί γν]οπ Ίο Ἰας ἑαγπος 
απά ]οο]κοᾷ οπ Ἠϊ5 ἀξαΙρ]οβ, 
πο τοῦι]κοά Ῥοΐον, βαγίπα, 
(οί ιο Ῥολμ]πά ππο, Θαίαη : 

{ου (οι 5ανοιτοξί πού ἐλο 
ἠήπσς (ναί ο οϐ ἀσά, Ρα 
νο (πσς ναί ο οἳ η1Θῃ. 

δα Απά νο Ἰο ας οα]]οά 

Γ νο Ῥοορ]ο ππίο ήτα, 

Γ νι Ἠ]5 ἀἰδαῖιρί]ος αἱκο, 
' Ἡο εαιά απίο ἔλοπα, 

Ἰήποφοσναυ γ]] σοπ1θ 

33 ΒαγΙπο, 

ιο 5οή οϐ τπαΠ πιαδέ 
βιήΤου πΊαἩΥ {Ἠ]πσς, απά 
δο το]οσίος οϐ {ο ε]ά6τς, 
απᾶά ομ]οξ ργϊοβί5, απᾶ 
861965, απά Ῥο βἰαῖη, 
απᾶ Ῥο 
γαφοᾶ {λαο Οιτά ἆαγ. 

33 Απά Ίο φαἰά {ο ἔἶιοιη α]], 
ΤΕ ΑΏγ πι το] ουπιε 



108 ΡΑΒΑΙΤ ΕΙ, ΕΑΡΘΡΘΑΓΡ 

Μαχτηςν ΧΥΙ. 24. 

ἐλθεῖ, ἁπαρνησάσθω 

ἑαυτὸν χαὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἀκολουθείτω 401. 

35 “Ος γὰρ ἐὰν 3έλῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέ- 
σει αὐτήν' ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ 

σὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ένεκεν ἐμοῦ, 

εὑρήσει αὐτήν. 
3 Τί γὰρ ὠφεληθήσεται 
ἄνθρωπος, ἐὰν 
σὺν χόσωον ὅλον κερδήση, 
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζηωιω- 
ϐθῇ: ἢ τί δώσει ἄνθρωπος 
αντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ : 

5. Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου 
ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξη 
τοῦ πατθὺς αὐτοῦ 

μετὰ τῶν ἀγγέλων 
αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν 

αὐτοῦ. 
355 ἸΑ μὴν λέγω ὑμῆ, 
εἰσίν σιγες ὧδε 
ἑστῶτες οἵτινες 
οὗ μὴ γεύσωνται Ἀανάτου 
ἕως ἂν Ίδωσιν 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν 
σῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

Μλδεακ ΥΠΙΠ. 94. 

ἀκολουθεῷ, ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ, 

3 ΄ 

χαὶ ἀχολουθείσω (401. 
3δ "Ὃς γὰρ ἐὰν 9έλ τὴν 
ψΨυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέ- 

.) ο. 1! αν 3 ΄ 

σει αὐτὴν: ὃς ὃ ἂν ἀπολέσει 

σὴνἑαυτοῦ ψυχὴν ἔνεχεν ἐμοῦ 
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 
σώσει αὐτήν. 
36 Τ/ Ν 5 ” Δ 

΄ γαο ὠφελεῖ τὸν τς γαρ ὠφ 
ἄνθρωπον 

χερδήσαι τὸν χόσµον ὅλον 
σον τω Ν μ 

καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν 
ορ» αἩ αι ας αὐτου; Τ{ γαβ 

3 / ον ο αν 

ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 

Ε 
ο ΡΦ 

µε καὶ τοὺς ἔμους λόγους 
5 .. ρω / 

εν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 

μαχαλίδι καὶ 
χα) ὁ υἱὸς τοῦ 

5 ΄ 3 ΄ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται 
3 τν ” 2/ - » ο 

αὐτό, ὅταν ελθῃ εν τῇ δύξη 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

ωετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν 
ἁγίων. 

- νι μὲ . 
1Ν. 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ἸΑμὴν λέγω ὑμῶν ὅτι 
εἰσίν τινες ὧδε σῶν 

ἐστηκότων οἵτινες 
- / 

οὗ μὴ γεύσωνται «"ανάτου 
ἕωσ ἂν 1δωσιν 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
ἐληλυθυζαν ἐν δυνάμει. 

ι 

Ίσκε ΙΧ. 289. 

” 

ἔρχεσθωι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὺν αὐτοῦ καθ ἠμέραν, 
χαὶ ἀκολουθείτω ο. 

ὴ ΄ 

3 ὉὋς γὰρ ἂν 3ἐλῃ τὴν 

ψΨυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέ- 
3 / ε! ». 3 ο 

σει αὐτήν' ὃς ὃ' ἂν ἀπολέσῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ένεκεν ἐμοῦ, 

ές ΄ : 5 / 

οὗτος σώσει αὐτήν. 
26 Τι Αρ ὁ γ ε Τ{ γαρ ὠφελεῖται 

ἄνθρωπος 
, Ν , “ 

χερδήσας τὸν χόσμον ὅλον, 
ε Δ νο 9 ΄ Ἂ στ 

ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιω- 
θείς: 

3 
ν ἐπαισχυνθῇ μὲ 

λόγους, 

ο ο σαν 
ο 
- 

σσ 
52 

γοῦσον ὁ υἱὸς σοῦ 
3 θρ ΄ 3 θή 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, 
α ”/ 3 -- , 3 - 

ὅταν Σλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ 
καὶ τοῦ πατρὺς 

καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

3 Λέγω δὲ ὑμῦ ἀληθῶς, 
εἰσίν σινες τῶν αὐτοῦ 

ἑστώτων οἱ 
3 Ν { / 

οὗ μὴ γεύσωνται Αανάτου 
ἕως ἂν Ίδωσιν 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 



ΜΑπττηειυ ΧΥΙ, 24. 

α{ἴου ππο, ]6ί Ἰῖπι ἀ6ΠΥ 
Ἠμπιξε]έ, απᾶ {α]κο αρ 15 
61055, απά {ο]]ονΥ 16, 

36 Έον νν]οβοσνου π] 
5ανο Ἠ]ς {ο εἰα]] Ίοδο 1έ 1 
απᾶ νοβοθγου γη] 
1956 ϊς λο {ου ΤΗΥ 5ακο 

εἰια]] απά 16. 

36 Έου νν]αί 15 α ΠΙΑΠ 
Ῥτοβίες 16 Ίιο ενα]! 
ραῖπ ἰλο νγ]οῖο γγοτ]ά, 
απᾶ Ίοεο Ἠϊ5 οὗ η 5ο] 2 

ου πλαῦ 5ἶια]] α ιαπ 

νο ἵπ οχεμαπσο {ο 
Ἠϊ5 5ο] 2 

31 ου {πο Φοηπ Οο{ ΠΊΒΠ 

5Ἠα]] οοπιο 1π {πο σ]οτγ 
οἱ Ἡϊς Ἐαίμον, πνί] Ἶ]ς 
απσε]ς; απά {ει Ἠο εΠα]] 
τοηγνατὰά 6ΥΘΤΥ πΊαη αοσοοτά- 
Ίπσ {ο Ἠϊ5 νγοτ]ς. 

35 γοτ]γ Τ 5αγ ππίο γοι, 
Τ]νοτο Ὦο 8οπ1θ 
φίαπαἶπᾳ Ἀσνα, γνη]ο]ι 
εἨα]] ποῖ {αδίο ος ἆθαίῃ, 

Π1] νογ 5εε 
Ώνο Θοη ος ππαπ οοπήπς 
ἵπ Ἠῖς ΚΙπσάοπ. 

1νΝ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙΑΡ. 

Μλααηκ ΥΤΠΙ. 94. 

ανον πιο, αἱ Ἠ]πα ἀοπγ 
Ἠπηδο]{, απιά {α]κο πρ Ἠἱ5 
69058, απ {ο]]ουν πιο, 

ὃσ Έου γνοβοσνον γν]]] 
εανο 5 ]ο εΠα]] Ίοδο 1έ: 
Ῥαέ ν]λοδοσγου ε]α]] 

Ίο5ο 115 1ο {ον ΠΙγ 6α]κο 
απά {πο σοδρο]’», 
ἔο 64Π1ο 5Πα]] βανο 1. 
35 Έον ναί εα]] τε 
Ῥτοβί α ππαἩ, 1 Ἠο 5Πα]] 
σαϊπ ἴο πνλοίο γνοτ], 

απά 1ο8ο Ἠϊ5 ο 5ο] ὁ 

5τ Ον γψ]ιαῖ ια] α πιαπ 
οἶνο ἵπ οχζμαπσο {ον 

Ἠ]5 5οιι] 

38 Ύγ]μοδοσγον {λετοίοτο 

5Ίια]] Ὄο αξἰαπιοά ος πιο 

απά ος πΙΥ νοχάς, 
Ιπ {μας αἀιι]ίοτοι5 απά 

εἵη{α]. σοπογα{ΙοἩ, οἱ ἨΙηα 
αἰξο ια] ιο Φοπ οἱ πιαΠ 

Ῥο αδµαιησς, ν]επ Ίο 
οοπηθί]ι ΤΠ ἴ]πο σ]οΥγ 
οἳ Ἡϊς Ἐαΐ]νον, νέα 
νο Ἰο]γ απσο]ς, 

1Ν.1 Απά Ἱοραϊά απ{ο έΠθηι, 

Ὑοτ]γ 1 «αγ ππίο γοι, 
Τὶιαί ἔἶιοτο Ὦο 8οπιο ΟΓ {11θΠη 
Οναί θίαπά Ἰπογο, ὙνΙοἩ 

εΠα]! ποί ἰαδίο οϐ ἀθαί], 
Π]] που Ἰανο 5ο6π 

ἴνο ΚΙπσάοπα οἱ ἀοᾶ 
οοπηθ γη(Ἡ Ρονογ, 

109 

Ίσκε ΙΧ. 289. 

α[ίον ππο, ]οἱ Ἠϊηα ἆθπγ 
Ἠϊπιβο]{, απ {ακο πρ Ἠ18 
61055 ἀα1]γ, απά [ο]]ουγ πιο. 
3 Ἐου γνοβοθνον γα] 
βανο Ἰής Ἰ{ο εἶια]] Ίοςο 15: 
Ῥι{ πνοδοθγος γν]] Ίοβε 
Π5 {ο {ου ΠΙΥ βα]κο, 

ἔλο 6αΠ1ο ε]α]] 6ανο 16, 
35 Έου πν]αί 15 α ΠΙΣΠ 
αάυαπίαφσᾶ, 1 Ίο 
σαἵπ ἴπο Ἰν]ο]ο γνον]ᾱ, 
απ 1ο56 Ἠπηξο]{, 

ου Ὄο οαδὲ αγγαγ ὃ 

36 Του πΥοδοθγοθΥ 

βἨα]] Ὦο αδαπιεᾶ οἱ πιο, 
απά οΕ ΠΙΥ Ἰνογάς, ο{ Ἠῆπα 

5Ηα]] {1ο Θοπ ΟΕ ΤπΣΠ 

Ῥο αδλαπιοᾶ, π]οη Ίο 

φ]αΙ{ οοπιο ἵπι Ἠ15 ΟΥΥΏ ϱΙΟΥΥ, 
απά ἴπ 5 Ἐαί]μογ”, απᾶ ος 
Πιο Ἰοἱγ απησε]ς. 

3 Ῥαΐ 
1 {ο]ἱ γοι ο α (παί], 
λογο Ὦο 5οπΠ1ο 
ίαπαῖπσ Ἠθγο, γνΒ]οἷι 
5]α]] πο {αδίο ο ἆθαί] 
11 νου 5ο 

Πιο Ἰάπσάοπι οἱ (οάα, 



110 ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΡΑ(ΣΕΡ 

Ματτηςν ΧΥΠ. 1. 

} Καὶ μεθ 

ἡμέρας ἓξ παξαλαμεώνει 
ὁ ᾿]ησυῦς τὸν Τέτρον χα) 
ν πι Ὦ) τὴ 
Ἰάκωβξον καὶ ᾿Τωάννην 
κ 3 - | 3 ρω 

σὺν ἀδελφὺν αὐτοῦ, 
καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν χατ δίαν. 

2 Καὶ µετεμορφώθη 

” 1 

ἔωπροσθεν αὐτῶν, 
καὶ ἔλαμψεν σὺ πεύσωπον 

τα ος 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, 

σὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένετο λευκὰ 
ο ρς 
ὡς τὸ φῶς. 

5 Ἱζα) ἰδοὺ ὠφθη αὐτοῖς 
Μωὺσῆς καὶ Ηλίας 

μετ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 

᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 

εἶπεν τῷ ᾿Ιησοῦ Κύριε, 
χαλόν ἐστυ ἡμᾶς ὧδε εἶναι" 
εἰ Δέλεις, ποιήσω ὧδε 
πρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 

Μωὺσεῖ µίαν καὶ Ηλία 
μίαν. 

ὅ "Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος, 
ἰδοὺ νεφέλη φωτενὴ 
ἐπεσκίασεν αὐτούς, 

καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 
πῆς νεφέληε λέγουσα 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς νου ὁ 

ΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙ ΥΤΙ. 

Της ΤπλΑΝΡΒΕΙάΠΕΑΤΙΟΝ. 

Μλδκκ]ΙΣ. 2. 

ὴ 3 Καὶ μετὰ 

, πο 
ἡμέρας εξ παραλαμοάνει 
ὁ ᾿Τησοῦς τὸν ΤΠέτεον καὶ τὺν 
αν 1 ῃ 
Ἰάκωδον καὶ Ιωάννην, 

οι) ἀναφέρει αὐτοὺς 
3 ” ς Γἳ 3 3 ΄ 

εἰς Όρης ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν 

μόνους, 
καὶ µετεμορφώθη 

ἔμπροσθεν αὐτῶν" 

ὃ Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένοντο στ/λουντα λευκὰ 

λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπτῆς γῆς 

οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι 

4 Καὶ ὤφθη αὐτοῖς 
"Ηλίας σὺν Μωυσῥ, καὶ 
ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿Τη- 

σοῦ. 

δὅ Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ Πέτρος 

λέγει τῷ ᾿Τησοῦ 'Ῥαθδί, 
Χαλόν ἐστι ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 
καὶ ποιήσωεν 
τρεῖς σκηνάς, σοὺ μίαν καὶ | 

| Μωυσῇ μίαν καὶ 'Πλίῳ 
μίαν. 
6 Οὓὺ γὰρ ᾖδει σί ἀποκριθῃ" | 

ἔχφοθοι γὰρ ἐγένωτο. 

Ἱ Καὶ 

ἐγένετο νεφε}λ.η 

ώς α αὐτοῖς, 

χαὶ ἦλθεν φωνὴ ἐκ 
τῆς νεφέλης (λέγουσο) 
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 

Ίσκε ΙΧ. 28, 

᾿Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς 
λόγους τούτους, ὡσεὶ 
ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλα- 

ρὼν. Πέτρον καὶ 

᾿Ιάκωδον χα) ᾿Ιωάννην 

προσεύξασθαι. 
5 

3. Καὶ ἐγένετο ἐν 

εὔχεσθαι αὐτὺν τὸ 
τοῦ προσώπου αὐτοῦ 

τῷ πβοσ- 
ἤ ο 

χαὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
λευκὸς ἐξαστράπτων. 

50 Κα) ἰδοὺ 
ἄνδρες δύο 

συνελάλουν αὐτῶ, οἵτινες 
ἦσαν Μωυσῆς καὶ ᾿ἨΗλίας. 

91-92 ῬοοιΠαχ {ο Ίμακο. 
55 Επεν ὁ Πέτρος 

πρὸς τὸν ᾿Τησοῦν Επιστάτα, 

χαλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 
καὶ ποιήσω μεν 
σχηνὰς, σρεῖε, «ίαν σοὶ καὶ 

μίαν Μωυσε]καὶ μίαν Ηλίᾳν 

αὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 

δὲ Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος 
ἐγένετο νεφέλη 
καὶ ἐπεσχίαζεν αὐτοὺς" 
φοοήύησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελ- 

θεᾷ αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 

55 Κα) Φωνὴ ἐγενετ το ἐΧ 
εφέλης λέγουσα 

τός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 

ολ. 

οὐ 



Μαπτηςκν ΧΥΠΙ. 1. 

1 Απά αῇίογ εκ ἆαγς 
Ίοειις (αἰκοί]ι 
Ῥείου, «απ1ος, απά ο οἶιπ 
Ἠ]5 Ὀτοί]ιου, 

απά ῥγίπφεί]ι λετα πρ Ιπίο 
αἩ. Ἠϊσ πιοπ{αἵῃ 
αρατί, 

ἃ Απά σνας ἐναηςβσιιτεὰ 
Ῥοΐογο {]οι : 
απ Ἠς {ισο ἀῑά 5Ἠ]πο α5 
(νο δη. απά Ἡ]ς ταϊπησηῦ 

ας νέο α5 έλα Πσ]ιθ. 

8 Απᾶ, Ῥε]ιο]ά, 
ἴπογο αρροατεά ππίο (ποπ, 

Ἄΐοςες απά Ἐ]ιας 
{α]πσ νι Ἰήπι, 
: Τ]οη απβινετεά Ῥείου, 
απά φαϊά απίο 1ος, 
1,οτὰ, 16 15 σοοὰ {ου 18 
{ο Ὦο ενα: 1 τοι νε, 
δὲ ας ππα]κο Ἠοθγο {Ἠτου 
{πὈετπασ]ος: οπο {ον {μοο, 
απά οπθ {ου ΛΠοςε, 
απᾶά οπο {ον Εας. 

δ Ἠγ]ή]ο Ίο γεί εραζε, 
Ῥε]ο]ά, α Ὀτίσ]ί ο]οιιά 
ονογε]αἀονγαὰ (Ίοπη : 

απᾶ Ῥε]ο]ά α νοῖοα 
οτί ος {ια ο]οιά, σνη]ο]ι εαἷς, 
Τμ]8 16 Π1Υ Ὀε]ογεά Βοη, 

Ἡ Απᾶ αἴον εἰς ἆαγ5, 

[ απᾶ Ἰοπάσί]ι ἴἶνοπη πρ Ἰπίο 

8 Απά Πὶς ταϊπιαπὺ Ώοδύαιπο 

Γ 88 ΠΟΥ: 50 45 πο Γ1]ἱοΥ 

ΙΝ ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙ.Σ. 

ΘΕΗΟΤΠΙΟΝ ΧΙΙΥΙΙ. 

ΤΠπε ΤΕπΑνΕΕΙάΓΚΑΤΙΟΝ. 

Μλδηκ]ΙΧ. 2. 

οο5ιις (α]κο(Ὦ γη] Ίηπι 
Ῥοΐογ,απά 7 απιο5, απ 1 οἶη, 

4η Ἠ]σ] πιοΏΜα1ῃ 

αρατί ὮΥ {Ποιηδε]νος: 
απά Ὦο γνας (γαηδβσυτος 

Ῥοΐογο ἴποπι. 

εΙήηῖησ, οχοθοἴπς γη]έα 

ον οατ{] σπἩ. γγλαία {λοπῃ. 

4 Απά 
(]νογο αρροατοᾶ απίο {ᾖοπι 

Έ]ίας νη(] Ἄ[οξος: απ {1οΥ 
νογο (α]] πο γη] Σοδ». 

δ Απά Ῥείου απβιγογοᾷ 
απά εαϊὰ {ο ορ, 
Μαρίον, 1έ ἵ ροος {οΥ 18 
{ο Ῥο Ἠογο : 

απά ]οῦ 15 πια]κο {ηχος 

{αῬογπασ]οδ: 916 {οΥ {ῇοο, 
απά οπο {0Υ ἈΤοΡ6, 

απά οπο {ον Εας. 

6 Ἐον Ίο ασνϊδί ποῦ πλαί {ο 
β4Υ: Τον αγ Ὑοῦθ 8016 
Τ Απάᾶ λογο να [ααιά. 
α ]οιιά 

Οναῦ ονογεμαάοπγγοᾶ {λοπῃ : 

απά α νοῖσθ 68ΠΊ6 
οπέ οἱ ένο οἸοιά, 5αγΊης, 
Της 18 πιγ Ῥε]ονοά Ῥοη : 

11 

Ίσκηπ ΙΧ. 28. 

35 Απά 16 οππηθ {ο Ῥα58 
αροαί απ οἷσ]ί ἀαγ5 αξον 
Ίχοδο βαγΊπσς, 1ο {οο]ς 
Ῥοΐογ, απ ϱοἳπ, απ ο; απιθβ, 

απά πνοηί πρ Ιπίο 
α ΙποιΠ{αΙΠ {ο Ργαγ. 
3 Απά ας Ίο Ῥγαγαί, 

ένο {αβµΙοη. οἳ Ἠϊ5 οοιηίθ- 
ηαπςς Ίνας αἰίογος, 

απά Ἠϊς ταιηιοη{ Ίνας 

νλίο απά ολκίονίης. 

5ο Απᾶ, Ὀο]ο]ά, 
ἔιογο {α]]κοᾶ πνϊ(]ν Ἠῖπα 
ένο πιο, γἨ]ο] νους 
Μοβος απά Είας: 

91-53 ροου]αν {ο Ἰμα]κο, 
56 Ῥοΐοτ 
πα] πιηίο ε/οδ5, 

ἈΠαδίου, 16 5 σοοᾶ {ο 18 
{ο Ῥο Ἠοτο : 

απᾶ ]οί 15 πια]κο {πτεο 

{αβογηασ]οβ: οπο {90Υ {μος, 
' απά οπο {ου Ἀ]οςςς, 
απά οπο {ου ας: 

ποί Κπονήπο γν]αξ Ίο φα1, 

δα Ἠγ]μ]ο Ίο {ἶας ερα]κο, 
(λογο «πιο α ε]οιά 

απά ονογεμαοννος {παπι : 

απά {που {οαγοὰ α5 {]νογ 
οπίογθς Ιπίο {ιο ο]οιά. 

36 Απ Ίιογο «11ο α νοῖσο 

οί οῇ {1ο ο]οαά, εαγ]ης, 

Τ]ης 18 πιγ Φείονσᾶ Βου : 
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Ματτπεν ΧΥΠΙ. 5. 

3 ΄ 3 α 3 , 

ἀγαπητύς, ἐν ᾧ ηὐδόχήησο 

ἀκούετε αὐτοῦ. 
6 Κα) ἀπούσαντες οἱ 
ᾠαθητα) έπεσαν ἐπὶ απρύσ- 
ωπον αὐτῶν καὶ ἐφοδήθησαν 

σφόδρα. ο. 
Ν 5: - 

7”. Κα) προσελθὼν ὁ ᾿Τησοῦς 

ἤψΨατο αὐτῶν κα) εἶπεν 
Εγέρθητε καὶ μὴ Φοθεῖσθε. 
8 3 / ολ ΔΝ Γ 

Ἡπαραντες ὁΕ τους οῷ- 

θαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα 
εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Τησοῦν 
Αιύνον. 

ΣΑΒΑΙΙΤ ΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΕΡ 

Μακ ΙΧ. σ. 

ἀγαπητός, 

ἀκούετε αὐτοῦ. 

Φᾳο ν. 6. 

ὃ Καὶ ἐξάπια περιολεψ- 
ώμµενοι οὐκέτι οὐδένα 
εἶδον ἀλλὰ σὸν ]ησοῦν 

µόνον μεθ) ἑαυτῶν. 

/ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΤΥΤΠ. 

Ίσκε ΙΧ. 95. 

ἐκλελεγμένος, 
αὐτοῦ ἀκούετε. 
5 Καὺ ἐν τῷ γενέσθαι 
σὴν φωνὴν 

Οπιιβτ)ς ΏΙβδοούΕΒΘΕ ΑΕΤΕΗ ΤΗΣ ΓΠΑΝΕΕΙάὉΒΑΤΙΟΝ, 

εν , ᾱ- ὅσα 
5 Ἱζα) χαταξεαινόντων αὐτῶν |) 
3 κ ον) 3 /. 

ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο 
3 » 3 . ΄ 

αὐτοῖς ὁ Ίησους λεγων 
ο ”/ τς 

Μη δεν) εἴπητε τὸ ὅραμα 
ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
: μας τη 
ἐκ νεκρῶν ἐγερθρ. | 

19 Κα) ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
οἱ μαθητα) αὐτοῦ 
λέγοντες Τί οὖν 

οἱ γραμματεῖς λέγουσω ὅτι 
"Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖ πρῶτον : 
11 'Ο δὲ (Ἰησοῦς) ἀποχριθεὶς 

εἶπεν 
'Ἠλίας μὲν ἔρχεται καὶ 
ἀποχαταστήσει πάντα: 

19 Λέγω δὲ ὑμῆ ὅτ 
᾿Ἠλίας ἤδη ᾖλθεν, καὶ 

» Καταδαινόύγσων δὲ αὐτῶν 
ἀπὸ τοῦ ὅρους, διεστείλατο 
αὐτοῖς ἵνα, 

ὡηδεν) ἅ εἶδον διηγήσωνται, 
εἰ μὴ ὅὕπαν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθεώ- 

που ἐκ νεκρῶν ἀναστῃ. 

19 Καν τὺν λόγον ἐκχράτησαν 

πθὸς ἑαυτοὺς συνζητοῦντες 

σί ἐστιν τὸ ἐκ νεῶν ἀναστῇ- 

ναι, 
α Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 

λέγοντες Οτι 

λέγουσιν οἱ γβαµµατε 
"Ἠλίαν δεῖ ελθεῦ πρῶ 

13 .3Ο δὲ (ἀποχριθεὶς) 
ἔφη αὐτοῖς 

"Ἠλίας ἐλθὼν πρῶτον 

ἀποκαθιστάνει πάντα 

καὶ πῶς γέγραπται 

ἐπὶ τὸν υ;ὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ἵνα πολλὰ πάθη καὶ 

ἐξουδενηθῇ ; 
15 ἸΑλλὰ λέγω ὑμῆ ὅτι 
χαὶ Ηλίας ἐλήλυθεν, 

ο. 

{5 

σον 

! 



1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ/. 

} 

Μαππανν ΧΥΠΠ. ὅ. Μλακ ΤΝ. 7. [1 κκ σκι ρδ. 

Τη γνηοπα Τ απι υγ]! Ρ]εᾶδες; 
Ίιθαχ Υθ Ἠπη, Ίδαγ. Ἠάπῃ, Ἰουγ Ἠϊπα, 
5 Απά ν]οι ἔἶλο ἀῑδοῖρίος | 36 Απ γγλον 
Ἠοανά 1έ, νου {6ἱ] οἨ ἐ]ιοῖν ιο νοῖοο Ίνα Ῥα5ί, 
{ιοα, απά Ίπθγο 8ογο αβαἰᾶ. | 90ο ν. ϐ. 
Ἡ Απά ὦοδα5 οαπιθ απά | 
(οπο]οὰ ἔοπα, απά πα, 
Ατίρο, παπά Ὦο πού αβαἰά. [να 
3 Απά πνοή (ου Ἰιαὰ δ Απά ει ἁσπ]γ, γν]ιο {]ιογ 
Ἰιος τρ ἐἰιεῖς 6Υο5, Ιοοκοᾷ τουπά αῬοιί, {1ογ 
(]ιογ 8.9 ΏΟ ΠΙΔΗ, 5.Υθ :8ΑΝΓ ΠΟ ΤΠ ΔΠΥ ΊΠΟΥΟ, 8.νθ | 
σδις οη]γ. Ίοσιι9 οπ]γ γηέμ {μοιηκο]νος. , «οδις Ίνας {ουμά αἱοηο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥΤΗ. 

ΟΠΕΙΑΤ)5 ΏΙ5οούΗΡΘΕ ΑΕΤΕΗ ΤΠΕ ΤΕΑΝΘΕΙάΓΕΑΊΠΟΝ. 

5 πα ας ἴ6γ οαππο ἀονη | Ὁ Απά αἱ ἴογ οππιο ἆογνη | 
Ώνοπα ἴἶιο πποη{α1Π, ' Άνοπα νο πποιπ{αῖη, 

«δεις λαγοί ἴΊλοπα, 5αγΊπσ, ; Ἰο οπατσθά ἴἶοια ἐλαῦ 
Το] ιο νῖδῖοπ {ο πο ΊΠΔΠ, ; ἴλπογ 5ποπ]ά {οἱ πο πια 

πας (π]πςσς {παγ Ἰαά 8οοη, 
ἨΠ] ιο Ῥοπ ο ππαἩ Ὦο Π]] ιο Ῥοπ. ο ππαἩ. Ὑοτο 
»Ί66π ασαῖπ {ποπ {ο ἀθαά. ; τίδον βΟΠη {1ο ἀπ. 

19 Απά {αγ Ἱκορί λαί βαγ- 
ἵπο νη(]ι {ἐοπιδο]νος, «1πος- 

: Ποπίπςσ 09Π6 γη] αποίμον 
Για πο πδῖησς «οπα {πο 
' ἆοαά 5]ου]ά πποα, 

10 Απᾶ Ἠὴ5 ἀῑδαῖρ]ος αθκοά ; 1 Απά {1ογ α5κοὰ 
ήτα, βαγΊπα, Ἠ/ 1η) (εν 54γ . Ἠϊπη, καγΊπς, ΝΤ δαν 
νο εοτῖρος (παί Έ]ας Γ σνο βοτ]ρος λα Ελιάς 

ἨΗΞ{ Εγδί οοπ1ο 2 πη1ςΕ ανβί οοπ1ο ὁ 

11 Απά οδαδ απβνγογος 13 Απά Ἰνο απβινογοά 
απ καἷά απίο ἔποπι, απ. {οἱ (Ίϊοπα, 

Έλιας {γη(ή 5Ἰνα]] βγεί οοµπο, . Ελας νογ]γ οοπιοίἩ ἠγαῖ, 
απά γορίογο αἲ] (πσς, ᾷ14 τοδίοτοί]ι αἱ ἐήπσς : 

απ Ἠογν 16 18 ντ] ίεη οἱ | 
Γ νο Βο ΟΡ 1Η, ναί ο 

πλαδέ 51ο) ΠΠΑΠΥ (λίπσς, 
απά Ῥο δοῦ αἱ ποπσ]!, 

13 Βι 1 καν υπίο γοι, 15 Ῥηί Τ «Αγ απίο γοιι, 
Τηαί Εἶίας ἶε σοπιο αἱτοιάν, "αι Ε]ας 1 Ιπάσος οοππθν 

11ὸ 
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Μαπτηςν ΧΥΠ. 12. 

οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ 

ὅσα ἠθέλησαν" 

οὕτως χαὶ ὃ υἱὸς τοῦ 
ἀνθεώπου μέλλει πάσχειν 
ὑπ αὐτῶν. 

ΡΑΒΑΙΙΙΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΕΡ 

Μαςκ ΙΧ. 189. 

καὶ ἐποίησαν αὐτῶ 
ὅσα ἤθελον, 

Ν α. 3 . 3 { 

χαθὼς γεγβαπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

ΦΕΟΠΟΝ ΧΙΙΧ. 

Ίσκε ΤΧ. 9τ. 

Οππτςτ 6Α5ΤΡΒ οὖτ Αα ΏΕΑβε ΑΝ ὈσΜΕΒ ΘΡΙΕΙΤ, 

14 Κα) ἐλθὼν 

Δ Δ ”/ 

προς τὸν ΟΧλν, 

2/ 
προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος 
γονυπετῶν αὐτὸν. 

΄ / , η 

15 Κα)λέγων Κύριε, ἐλξησόν 
Μου τὺν υἱόν, 

ὅτι σεληνιάζεται 

καὶ κακῶς πάσχει’ 

πολλάκις γὰρ πίστει 

εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις 

εἰς τὸ ὕδωρ. 
”- , 

15 Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 

14 Καὶ ἐλθὼν 

Γ ΔΝ ῳ 

πρὸς τοὺς μαθητὰς 
-- 3! Ν 

εἶδεν ὄχλον πολὺν 

περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς | 

συνζητοῦντας αὐτοῖς. 
16 Κα; εὐθὺς πᾶς ὁ 
./ αν / ε) Δ 

Όχλος Ιδόντες αὐτὸν 
Εν. , μι 9 ῃ 
ἐξεθαμήθησαν, χαὴ 
προστρέχωτες 

ἠσπάζοντο αὐτόν. 
16 Κα) ἐπηρώτησεν 

Ν .” 

(τοὺς γεαμματεῖς) 
αὐτοὺς Τ{ συνζητεῖτε πρὸς 
αὐτούς:; 
1τ ο 7- Γι 3 ΄ . 

Καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
ο το ος» ς 

εἷς ΕΧ του Οχλου 
, 2/ 

Διδάσκαλε, Ίνεγκα 
Δ ε, Ν , 

τὸν υἱόν µου πρὸς σε, 

ἔχοτα πνεῦμα ἄλαλον" 
18 Κα) ὅπου ἐὰν 

αὐτὸν χαταλάξῃ, 

ε/ 3 / 

ῥήσσει αὐτόν, 
καὶ ἀφρίζει 

η 0 Ν 3 . 

χαὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας 
καὶ ζηραίνεται" 

Φοᾳρ ν. 22. 

χα) εἶπον 

5τ Ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς 
ε ΄ ΄ ” 

ἦμέρα χατελθόντων αὐτῶν 
ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν 
ορ, τν / 

αυτῷ οχλος πολὺς. 

55 Κα) δοὺ 

ἀνὴρ ἀπὺ τοῦ ὄχλου ἐεόησεν 

λέγων Διδάσκαλε, δέοµαί 
σου, ἐπίδλεψαι ἐπὶ τὸν υἱόν 
ου, ὅτι µονογενής µοί ἐστιν, 
5 Κα) ἰδοὺ πνεῦμα 

λαμ{αάνει αὐτὸν 
Ἡ Γ ος ΄ / 

καὶ ἐξαίφνης κράζει 
καὶ σπαράσσει αὐτὸν 

μετὰ ἀφροῦ, 

1 
καὶ µόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὖ- 
τοῦ συντρῖξον αὐτύν. 
40 Καὶ ἐδεήθην 



Ματτηπςν ΧΥΤΠ. 19. 

απά (ου πουν Ἠ]πα πο, 
Ῥαΐ Ἀαγο ἆοπο Πίο ήπια 
πηαίκοονοευ {ευ Ηςίες : 

Ἰκουςο »]ια]] αἶςο έἶπο 

Βοπ οὗ πιαπ 5ιΏογ οἱ {Ποπῃ, 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ/Ρ, 

Μαηκ ΙΧ. 19. 

απά (Που Πάνο ἆοπο ιπίο ΕΙ πα 
πνηλαίδοσγογ {]ιογ Ιρίοά, 
ἃ5 1 ἵ5 γυέέοη. οἱ Ἠϊπη, 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙΧ. 
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Ίσκε ΙΧ. 97. 

ΟΠΗΙΞΤ σβξτ οὐτ Α ΏΕΔΕ ΑΝΡ ΏὐΜΕ ΘΡΙΗΙΤ, 

14 Απ γΥπεῃ {1πογ γγουθ 6ΟΠ1Ο 

{ο ιο πια]ἠ(αἆο, 

έλπογο οαΠηθ {ο Ἠ1Πῃ 

α. οθτίαῖη 1ΠςΗ, 
Κποε]ησ ἀουντ {ο Ἠϊπι, 
απά εαγΊης, 
15 Τ,οτᾶ, Ἠαγο ΠΠΟΤΟΥ ΟΠ 
ΠΙΥ 80Η : 

{0Υ Ίο 15 ἸηπαίΙο, 

Ἀπά 5οτο γοκοαά : 

{ον ο{-ππιος Ἰνο (]]οί]ι 

1Π{ο {ιο ἤγο, απιά ος 
Ιπίο {1ο γγαίον. 

15 Απά Τ Ὀτοιιρ]ιέ Ἠήπι {ο 
Ώνν ἀῑδοῖρ]ες, 

14 Απά γ]οη Ὦς οϱΛΠιο 

(ο Ἶϊς ἀῑκαρ]ος, 
Ἀο δανν α στοαί υπ] (αᾷο 
αΌοτέ έ]λοπα, απά {ῑιο 5οτ]ῦος 
αποκοπῖης νι 6]χοῦα, 
16 Απά βἰγα]ο]ίνγαγ αἲ] ἴἶνο 
Ῥθορ[θ, π]λοη {Που Ῥο]ιο]ά 
πα, γγογο σγοαί]γ απιασεά, 
απᾶ, ταππΙης {ο Ἠ1Π1, 

ςα]ιιέοᾷ ἸΠ1, 
16 Απ Ἰιο αξ]κοά ἐλο δοτ1ρος, 
Ἠγ]αί αποδίοιπ γα γη] 
Ώλνοπι Ὁ 
1 Απά οπο ος ἔ]ιο πππ]Π(αᾶο 

απθυγθγοά απά ρα, 
Μαςίου, 1 Ἰανο Ῥγοισηί 
ππ{ο ἴ]θο ΠΙΥ 8οἩ, 

γμ]ο Παλ α ἆαιηβ βρἰπέ; 
15 Απά γ/ΊεγθβοθνοΥ ο 
ἰακοί]ι Ἠ]πη, 

Ἡο (δατοί]ι Ἠϊπα; απά 
Ἡο {οαπιοί1ι, 

απά σηαβ]ιαί] γη] 18 
ἰοσί], απά ρίποίἩ ΑΝΤΥ : 

(96ο ν. 22.) 

απά Τ ερα]κο {ο 
Ον ἀῑδοῖρίος (ναί (1νογ 

ὅτ Απά 16 οαπηο {ο ρᾳ55, ὑλαί 
ΟΠ {ο ποχί ἆαγ, γε ἴ]ιου 
Ίγεγο 60ππο ἄονπ {οπι ἴ]νο 
ΜΗ]. πιπο]. ρεορίε πιοῦ Ἠϊνη. 

58 Απᾶ, Ῥο]ιο]ά, 

ἃ ΠΙΦΓ ο ἴο οοπιραπή 

το οαξ, «αγίπφ, 
Μαρίον, 1 Ἠοδοσσ]ι έ]ιοο, 
Ἰοο]ς προῦ. Π1Υ 8Ο : 

{ου ο ἵ5 πῖπο οπ]γ οΏΙ]ά : 
5 Απά, Ίο, α ερἰτῖέ 

(αζεί]ι Ἠϊπα, απᾶ Ἶιο 
βιάάοπ]γ οποία οιιέ: 
απᾶ 16 (οαγεί] πι εἶναι 
Ἰιο /οαππείῇ αρ αῖῃ : 

απα, Ῥγϊρίησ ΗΙΠῃ, 
Παταάἰγ ἀαρανίοί βοπα Ἠήπη. 

6 Απά Τ Ῥοροιιο]ιέ 
Ον ἀῑδοῖρ]ος {ο 
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Ματτησνν ΧΥΤΠΙ. 16. 

τοῖς μµαθηταῖς σου, 

χαὶ οὐκ ἠδυνήθησαν 

αὐτὸν Ξεραπεῦσαι. 
11 λΑποχριθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς 
εἶπεν Ὢ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ ὃιεστραμµένη, 
ἕως πότε μεθ ὑμῶν ἔσομαι; 
ἕως πύτε ἀνέξομαι ὑμῶν : 
φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε. 

ῷ6ρ γν. 15. 

18 Καὶ ἐπετίμησεν 
αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς, 

καὶ ἐζῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ 
τὸ δαιµόνιον" 

Μαηκ ΙΧ. 18. 

τοῖς μαθηταῖς σου 

ἵνα αὐτὸ ἐχξάλωσι, 
χαὶ οὐχ. Ίσχυσαν. 

19 "Ο δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς 
2 9 Ἅν). 

λεγει Ω γενεὰ ἄπιστος, 

ε νι ” 

ἕως πότε πρὺς ὑμᾶς ἔσομαι; 
{1 ΄ ΄ . ” 

ἕως πότε ἀνέζομαι ὑμῶν ; 
φέρετε αὐτὸν πρὺς μέ. 

3 Καὶ ἤνεγκαν αὐτόν πρὸς 

αὐτόν καὶ Ιδὼν αὐτόν, 
σὸ πνεύμα εὐθὺς 
ἐσπάραξεν αὐτόν, 
χο πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς 

ἐκυλίετο ἀφρίζων. 
3. Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πα- 
τέρα αὐτοῦ Τόσος χρόνος ἐσ- 
σὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; 
ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ἐκ παιδιόθεν" 

35 Κα) πολλάχις χα) εἰς 

πῦρ αὐτὸν ἔεαλεν χαὶ εἰς 
ὕδατα, ἵνα ἀπολέση αὐτόν" 
ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον 
ἡμῆῦ σπλαγχνίσθεὶς ἐφ᾽ 

ἡμᾶς. 
38 3Ο δὲ ᾿Τησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
σὸ Ε) δύνη : πάντα δυνατὰ 
τῷ πιστεύοντ!. 
3 Ἠὐθὺς χράξας ὁ πατὴρ 
τοῦ παιδίου ἔλεγεν Πιστεύω" 
βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. 
36 ᾿Τδὼν δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς ὅτι 
ἐπισυντεέχει ῦχλος, 

ἐπετίωησεν 
τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
λέγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον 
καὶ κωφὺν πνεῦμα, ἐγὼ 
ἐπιτάσσω σοι, Εξελθε 
ἐξ αὐτοῦ καὶ μηχέτι 
εἰσέλθης εἰς αὐτόν. 
3 Καὶ χράξας καὶ πολλὰ 

σπαράζας ἐξῆλθεν' 

Ίσκε ΤΧ. 40. 

γῶν μαθητῶν σου 
ή) 3 ΄. 3 / 

ἵνα ἐκξεάλωσιν αὐτό, 
καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 

3 ᾽Αποχριθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς 

εἶπεν Ὢ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ ὃμεστραμιμένη, 
ἕως πότε ἔσομαι πρὺς ὑμᾶς 
καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; 
πρυσάγαγε ὧδε 
φὸν υἱόν σου. 

45 "σι δὲ προσερχοµένου 
αὐτοῦ Εῤῥηξεν αὐτὸν 
γὺ δαιόνιον 

καὶ συνεσπάραξεν" 

ἐπετίμησεν δὲ ὃ ᾿]ησοῦς 
τὸ ο. / / 

τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, 



Ἀπαττηπςν ΧΥΤΠΙ. 106. 

απ ιου οομζᾷ πού 
ουσ Είπα, 
11 Έλι Ζοδις απςγγογοᾶᾷ 
απά καἷᾶ, Ο. Γαήλ]οςς 
Άπά Ῥοχνοθυςο σοπογα(ΙοἩ, 
Ἰουυ Ίομς εμα]] Τ νο 
τοι γοι». Ἠου Ίοης ϱ]να]] 1 
ευῇογ γοι. Εντίπο Ἠπι 
Μή(μοχ {ο ηλο, 

Θοο ν. 12. 

18 Απ Τοβιις 

τοῦι]κοὰ {ο ἀθνγ]] : 

Ἀπά ια 4εραγ/εά οι ο Πΐπη: 

ΓΣ οπαγσο λος, οοππθ οί οῇ 

Γ 6εποταοῃ, 

{Ρις 1 Πλοι οαηςί ἆο αΏγ 

Γ 18. αιιά Πορ τς. 

' Ῥομονοί]ι, 

ΙΝ ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙΙΑ. 

Μαηκ ΙΧ. 18. 

επου]ά οαςὲ Ἠϊπι οι ξ; 

απά (Ἰογ οοι]ά ποῦ, 

19 Το απβννογθί]ι ἸήΠ1, 
απ βα1(Ἡ, ο Γα]ι]οςς 

ουν Ίοπς εια]] Τ Ῥο 
η γοι Ὁ. Ἰουυ Ίοπο εἶνα]] 1 
εηῇον γουι Ἐτίης Είπα 
Ἠπ{ο π]θ, 

35 Απά ἴιογ Ῥγουσ]έ Πήπα 
ππίο Επ: απᾶ Ὑ]οῃ Ίο 
βαν ἨΙπη, 

βίγαϊσ]ιίνναγ ἴιο κρ]τ]έ 
ίανο ΕΙΠα ; 
απά Ίο {611 οἩ ἴ]πο ογοιπά, 
απά πνα]]ουτθς, {οαπηίπα, 
3 Απάᾶ ιο αξ]κοἆ Εῖς {ΐ]ιου, 
Ἠονν Ίοπσ 18 16 ασο βἶπορ 
Οδ σαπαθ ππίο Ἠπα ὁ Απά 
Ίο ραϊᾶ, ΟΡ α ολα]. | 

33 Απᾶ οβΙ-ἄπιος 16 λα(]ι οαδί 
πα Ιπίο {πο το, απᾶ Ιπίο 
ιο νγαίονς, {ο ἀθδίτογ Π1Πῃ : 

(πα, Ἰανο οοπαραΦδίοη οἨ 

35 Ἰοεις φαῖά απίο Ἠϊπα, ΤΕ 
Όνοι οπηδέ ῬΏο[ευα, αἲ] ήπσς. 
απο Ῥοβδίρίο {ο Ἠϊπα (ας 

3 Απά βἰταϊἰσ]ίνγαγ ἴἶιο {α- 
νου οἳ νο ο]]ά οτῖος οι, 
απ καϊὰ γηθ ἔθατ», 1 μοτᾶ, 

Ι Ῥομονο; Ἰια]ρ ἔἶνοι πο | 
πΠΡο]Ιοβ. 
35 Ύγ]μοι θβιις εαν (ναί (ἶιο 
Ροορίο οάΠ16 γΠΠΠΙΠσ {0- 
σο/]ιου, Ίο γομι]κοᾷ {ιο {οι 
εριηέ, βαγῖηπσ ππίο ΠΙΠ1, 

Ίο ἀππηὮ απά ἀθα ερῖτ]έ, 

Ἠϊπα, απᾶ οπ{ας Πο 1ΙΠΟΥΘ 

ΙΠ{Ο ΕΙ, 

5 Απ ἴἶια αρ]τῖί οτῖοᾷ, 

απὰ νοηί Ἠΐπα 8ονο, 

απ οαππς οιξ οἳ Πάπα : 

ο... 

Ίσκε ΤΧ. 40. 

οαδέ Ἠϊπι ος 
απά (Πογ σομίά ποῦ. 

3 Απά οθις απβγογίπς, 
αἱ, Ο β(]]οςς 

απιά Ῥογνουβθ σοηογα{1ΟΠ, 
Ίνουν Ίοης επα]] Τ ὓο 
ψη(λ γοι, απᾶ 
5ιῇον γοι 2 Πγίπ ἴγ 8ο 
(1ου, 
33 Απά 45 Ίιο γης 
γεί α εοππα, 

πο ἆθν]] (ντου Ἠ]μα ἆονπ, 

απα {αγε Ἠϊπα, 

Απά οδιιβ 

τοριι]κοᾷ ένο Ἰποίοα 

ρ]π]ξ, 
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Ματταων ΧΥΠ. 18. 

χο) ἐθεραπεύθη ὁ παῖς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

19 Τότε προσελθόντες 

ο µαθητα) τῷ ᾿1ησοῦ 
χατ᾽ ἰδίων εἶπον 
Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημμεν 
ἐκχδαλεῶ αὐτό; 

20 Ῥροου]αν {ο Μαίτ. 
3. Τοῦτο δὲ τὸ γένος 
οὐκ ἐκπορεύεται 
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 
καὶ νηστεία. 

ῬΑΒΑΙΙΤΙΕΙ, ΡΒΑΡΘΘΛ(ΑΕΘ 

Μαεκ ΙΧ. 26. 

χαὶ ἐγένετο ὡσεὺ νεκρός, 
ο Ν, Ν 2 

ὥστε τοὺς πολλοὺς λεγειν 

ὅτι, ἀπέθανεν. 
3 'Ο δὲ ᾿Ιησοῦς κρατήσας 

αὐτὺν τῆς χειρὸς 

ἤγειρεν αὐτόν, 
καὶ ἀνέστη. 

36 Κα) εἰσελθόντα αὐτὸν 

εἷς οἶκον, οἱ µαθητα) αὐτοῦ 
κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν 
“Οτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 
ἐκθαλεῖ αὐτό; 
59 Καἱ εἶπεν αὐτοῖς 

Τοῦτο τὸ γένος 
ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν 
εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 
(καν νηστείᾳ.) 

ΦΗΟΤΙΟΝ 1. 

Ίσκε ΤΙΣ. 49. 

χαὶ ζάσατο σὺν παῖδα 

χαὶ ἀπέδωχκεν αὐτὺν 

τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 

ΟΠΠΙΕΤ ΓΟΠΕΤΕΙΗΙ5 ΗΙ5 ΘΟΕΕΕΠΒΙΝΕΡ ΑΝΡ ΠΕΡΙΕΒΗΕΟΤΙΟΝ. 

33 Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν 
ἐν τῇ Ταλ/λαίᾳ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 

Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀγθρώπου 
παραδίδοσθαι 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 

55 Ἰαὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν, 

χα) τῇ τρίτη ἡμέρᾳ 
ἐγερθήσεται. 

Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

50 Κάχεῖθεν ἐξελθόντες 
{ λ .” 

παρεπορεύοντο διὰ τῆς Ταλι- 

λαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα 
τις νου’ 

5 ᾿Εδίδασκεν γὰρ 

σοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

εἰς γεῖρας ἀνθρώπων «χείρας ἀνκώπων, 
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ ἀποχτωανθεὶς 

μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἀναστήσεται. 

Ὁ] . Γ ’ κε. 

98Ο) δὲ ἠγνόουν τὸ ἑῥῆμα, 

35 Ἠἶπεν πρὸς 

σοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

4 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα 
ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" 
ὁ γὰρ υ]ὺς τοῦ ἀνθρώπου 

μέλλει παραδίδοσθα, 
εἷς χεῖρας ἀνθρώπων». 

46 Ο) δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα 



Μαπττηπςν ΧΥΠ. 18. 

απά ἔλο οἶι]ά τνας οιτοἆ 

Ώοπι ἐ]ιαί νουγ Ἠους, 

159 Τ]ου οαπηο 
ιο ἀῑδοῖρ]ος {ο «655 
αρατί, απ εαϊᾶ, 
Ἠγ ιν οου]ά πιοῦ Ίο 
οαδὲ Ἠϊπχ οί 

20 ροου]ίαν {ο Μαι. 
δι Ἠοννροιέ ος Ἰῑπά 
σοεί]ι ποί οτί 
Ῥαέ Ὁγ Ῥταγεν απ {αβπς, 

ΤΝ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ.. 

Μαηκ ΙΧ. 260. 

απᾶ ο γγας 45 οπ6 ἆθας : 

ΙΠΡΟΠΙΙΙΟἨ ἐλαῦ πιαῦγ. δαἲς, 
Ἠο 19 ἆθαά. 
5 Ῥαΐ ᾖοδας (οοῖς Ἠῖπι 
Ὦγ νο Ἰαπά, 
απά Ἠβιοὰ Ἠϊπα αρ 
απᾶ ο αγο59. 

35 Απά γ]οη Ίο γγά5 6ΟΠ1Ο 
Ιπ{ο ιο Ἰουδο, 15 ἀῑσοιρ]οβ 
αρ]κος Ἠΐπα Ῥρηϊνα{θΙγ, 
ΥΠ οοι]ά ποῦ Ἱο 
σα Ἠϊπα οι 
39 Απάᾶ Ἰο ναῖά απίο ποηῃ, 
Τις Ἰάπᾶ 
ομπ 6016 {ονίὰ ὮΥ πούίπᾳ, 
Ριέ Ὦ}γ Ῥγαγον απά {αδπο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. 
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Ίσκε ΙΧ. 42. 

απά Ἰοα]οά {ἶνο οἶ]ά, 
απιά ἀσινογοῦ Ἰπα αρα 
(ο Ἠῖ5 (έ]ου. 

Οππιβγ ΕΟΕΒΕΤΕΙΙ 5 ΗΙΒ ΒΟΕΕΕΗΙΝᾷΒ ΑΝΡ ΠΕΡΤΕΕΕΟΤΙΟΝ. 

1 Απά γ]ή]ο {16γ αὐοάς 1π 
(α[]εο, 
1/6βι5 βα]ά ππίο {Ἠοπῃ, 

Ἔ]ιο Ῥοι. οΓ ππαπ 5ια1] Ῥο 
ῥείγαγεά Ιπίο ἴπο Ἠαπάς 
οΓ ππθη : 

3 Απά Όιογν ελα]! ΚΙ] Επι, 
απά 
νο ητά ἆαγ Ίο ενα] 
νε ταῖδοᾷ ασαῖη, Απά (Ίογ 
Νθγε οχοροζἶπσ ΒΟΥΤΥ. 

δοΑπά {Ίογ ἀερατίας έπεποθ, 
απά ράβδος (ἈγουσἩ ἀαΗ]ος; 
απά Ίο γγοι]ά ποί ὑλαῦ ΑΠΥ 
πηαΏ 5λου]ά Κπουν 16. 

51 Ἐ ουν Ίο {απ σ]έ μῇ5 4Ι561ρ]6Ρ, 
απᾶ εαϊά απ{ο ἔἼνοπ, 

Το Βοι οἳ πιαη 18 

ἀεινοτος Ιπίο ἴπο Ἠαπάς 
ΟΕ ΊΠΘΗ. 
απά {λ6γ λα]] ΙΙ] πα; 
απά αίτιο ἐλαί Ίο 15 ]]εᾶ, 
Ίο να] τῖδο {ιο (μ]τά ἆαγ. 

53 Ῥιή (ἶνογ υπάοτείοοά πού 
ἠιαί δαγίης, 

15 Ἠο ραϊά πηῇο Ἠ]5 41βοῖρ]ο», 

8 Τιοί ΌἼνοβο βαγΊπσς βἰη]ς 
ἀουνΏ Ιπίο γοιγ οα”5: {ου 
ιο Βοπ οἳ Παπ. δια] ο 
ἀε[ίνεγεά Ἰπίο ἴλο απάς 
ος πΙθῃ, 

45 Ῥι{ νογ απὰἀογείοοά ποί 
Ο5 δαγίπρ, απ 16 γα ιά 



120 ῬΑΒΑΙΤ ΕΙ, ΡΑΡΘΘΑ(ΕΡ 

Μαπτπευ ΥΠ. 1. 
ος 
4. Μλδακ]ΙΣ. 

καὺ 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

ἐφοξοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσοιμ. 

Ίσκε ΤΧ. 46. 

ι 
] 

{ σοῦτο, καὶ ἠνπαρακεχαλυμ.- 

μένον ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσ- 
θωνται αὐτό, καὶ 
ἐφοθοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν 

[περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

ἜΤηπ Ώι1βοΙΡΙΕΒ ΟΟΝΤΕΝΡ ΥΠΟ ΒΗΟΤΙΙΡ ΒΕ (ΣΒΕΕΑΤΕΡΠΤ. 

1 Ἐν ἐχείνῃ τῇ ὥρῳ πβοσ- 
ἤλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Τησοῦ 

λέγοντες 

Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: 

3 Κα) προσκαλεσάµενος 

παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
ἐν µέσῳ αὐτῶν. 

9-4 ροσιΠαχ {ο Μαέ, 
δ Κα) ὃς ἂν 

δέξηται ἓν παιδίον σοιοῦτον 
ἐπ) τῷ ὀνόματί µου, 
ἐμὲ δέχετα.. 

88 Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρνα- 

ούω. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενό- 
ὠενος ἐπηρώτα αὐτοὺς 
Τί ἐν τῇ ὑδῷ διελογίζεσθε: 
5 Ο) δὲ ἐσιώπων: πρὺς ἀλ- 
λήλους γὰρ 

ως 
διελέχθησαν ἐν σῇ ὑδῷ 
σίς μείζων, 

6δ Καὶ καθίσας ἐφώνησεν 
αν , π 2 

τοὺς δώδεκα χαὶ λέγει 

αὐτοῖς Ἐἴ τις 9έλει πρῶτος 
5 2/ , 2, 

εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχα- 
τος χα) πάντων διάκονος. 

86 Κα) λαξὼν 
’ ”/ 3 μ 

παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
3 ΄ 3 ”” 

ια ἐν µέσῳ αὐτῶν ο 
χα εναγκαλισάμενος αὐτὸ 

εἶπεν αὐτοῖς 

θες ἂν 
ει .” / ΄ 4 

εν τῶν τοιούτων παιδίων δέ- 
ἕηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί (ου, 
ἐμὲ δέχεται" 

νε! αλ 3 Δ ΄ 

καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, 
3 3 Δ ΄ 3 ἀ 

οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ 
σὺν ἀποστείλαντά µε. 

Φρα ν. ὁδ. 

55 Ἐ/σῆλθεν δὲ διαλογισμὸς 
ἐν αὐτοῖς, τὺ τίς ἂν εἴη µεί- 
ζων αὐτῶν. 

Φορ ν. 48. 

4ἳ "0 δὲ Τησοῦς ἰδὼν τὸν δια- 
λογισωὀντῆς καρδίας αὐτῶν, 
ἐπιλαξεόμενος 

΄ ” .] Ν 

παιδίου ἔστησεν αὐτὺ 
| - αν παρ’ ἑαυτῷ, 

48 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ο 34 

Ος εαν 
- η ῃ , 

δέζηται τοῦτο τὸ παιδίον 
Ελ Δ ω ον ο ΄ 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, 
3 ΄ 

ἐμὲ δέχεται" 
χει 34 9-4 ,-- 

καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, 

δέχεται 

σὺν ἀποστείλαντά µε" 
ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν 
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ΜΑΊΤΗΕΝ ΧΥΙΤΠ, 1. ΜΛΔΗΚΙΣ. 92. 

απά πνογο αγαιὰ 

{ο αθ]ς απ, 

ΘΕΟΤΙΟΝ 11. 

Ίσκε ΙΧ. 45. 

Ώνοπα. {οπα, (μαί (Ίου Ῥει- 
οοῖνας 16 πού: 
απά (Ίου {δαγοὰ 
{ο αλᾖ; Ἠϊπα οῇ ναί βαγίης. 

Της ΏΙξοΙΡΙ,ΕΘ ΟΟΝΤΕΝΗΟ ΥΝΥΗΟ ΜΗΟΡΙΡ ΒΕ (4ΕΒΕΡΑΤΗΡΤ, 

1 Αί ἴἶνο βαπιθ {πιο 68Π1Θ 
νο ἀῑδοιρ]ος ππίο 16515, 
5αγΊπσ, 
Ίμ]ιο 
15 {ιο στοαίο»ί 
ἵη έλα Ἰάπσάοπι ο{ πθανειι 

1 Απά {ο5ις 

οα]]εά α Πο οἰ]ά 
ππ{ο Ἠϊπα, απά οί Ἠ1πα 
ἵπ {πο πη]άδέ οἳ έ]νεπη. 

ὃ-4 Ῥοσυ]αν {ο Μαιῦ. 

6 Απά ν]ηοςο ε]α]] τοσσῖνο 

οπ6 5110] {11ο ο]ιἰ]ά 

ἵπ ΠΑΥ ΏβΙηΘ γεορῖναί]ι πλο, 

35 Απά Ίο οαπιο {ο (αροί- 
Πα ΙΑ: απᾶ, Ῥοΐπς Ἰπ {ἴ]ο 
Ἰομβ6, Ίο αξ]κοὰ ἔποπι, Ἡγ Ἰαί 
Ίναδ 6 ἴμαῦ γο ἀιεραίοᾷ 
ΑΊΠΟΠς γοιγβο]νος ὮΥ {πα 
γα 2 
δὲ Ῥμί νου Ἰιο]ά ἐλεῖν 
Ῥθα6ο:. {0 ὮΥ νε γγαγ 

Όνογ Ἰαά ἀιεριίος 

ΑΙΠΟΠΦ {Πθιηδο]νος πο 

»]οι]ά Ῥο {ιο σνοαίο»ύ. 

9δ Απά Ἰιο εαΐέ ἆονῃ, απᾶ 
σα]]οά {ιο ὤννο]νο, απ βαϊί]ι 
απίο {πθτη, ΤΡ αΏΥ π]απ ἆ6- 
βΊγο {ο Ὀο Ενα, ἴλο βαπιο 
β]ια]] ο Ἰαδύ οἱ αἲ, απά 
βοτναπί οἱ αἰ]. 
36 Απά Ἱιο 

ἰοο] α οι], 
απά 5οῦ Ἠ1πα 

1ῃ {ο πι]άδέ οἱ (λθι : 

απιά νν]ιοη Ίο πας {α]κοιι Ἠπα 

Ιπ 5 αΤΠ18, 

Ίο βα1ά Πίο {Πσπη, 

5τ Ἠγποβοσνον β]α]] τοσσῖνο 

οπο ο 5ο]. ομι]άνοι 

ἵπ ΠΙΥ παπηο, γοσθῖνθί] πηθ; 

απ ννλοβοσγογ βα]] γοσθῖνα 

πο, γοσθινοίἩ πού της, Ῥι6 
Ἠϊπαι (]αί 5οπί Ἱηο. 

Φ6ο ν. 90. 

46 Τ]ρο 

(Ἴχογο 4ΥΟ56 α γοαδοπῖπς 
ΑΊΠΟΠΦ {Ἠθπα, 0 ἶο]ι ο), ΠΙϱΠΙ 
δλομίά Ῥο στοαίοςύ. 

Φρο ν. 48, 

31 Απά ἆοβις, ρογοδϊνίπα 
(λα (Πιοισ]ί οἱ ]ιοῖν Ἰοαγί, 
{οο]: α ο], 
απιά 5οί Ἠ]πι 
Ὦγ πα, 

48 Απά φα]ᾳ Πίο {1θι, 
Ἠη/μοσνον ε]α]1 τοσσῖνο 
(5 ομι]ά 

ἵπ ΠΙΥ Παπ1θ, χοσθῖνοί] Π]θ; 
απ 10ῇιοβοευεγ 9]α]] τοσθῖνο 

Γπηθς τοσθῖνοίἩ 
Μάπα ἐἶναί δοπί 118: 
{ου Ίο ναί 15 Ἰοαδί ηοΠΟ 
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Ματτπεν ΧΥΤΠΙ. 0. 

ὁ ὋὉς δ' ἂν σχανδαλίση 
ἕνα τῶν μικρῶν τούτων 
σῶν πιστευύντων εἰς ἐξ, 
συμφέρει αὐτῷ ἵνα 
χρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς 
εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ 

χαὶ χαταποντισθῇ ἐν 

σῷ πελάγει τῆς Δαλάσσης. 
7 Ῥεου[αν {ο Μα. 

5 Ἐ/ δὲ 
ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου 
σκανδαλίζει σε, 
ἔχκοψον αὐτὸν 
καὶ βάλε ἀπὺ σοῦ. 
χαλόν σοί ἐστιν 
εἰσελθεῖ εἰς τὴν ζωὴν 

χωλὸν ἢ κυλλόν, 
ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας 

ἔχοντα βληθῆναι 
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιω. 

Μαεκ ΤΣΧ. 98. 

938 ”/ 2. ὦ ἩὉ 5 / 

Έφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης 

λέγων Δι/δάώσχαλε, εἶἴδομέν 
2 

σινα ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ἐκεάλλοντα δαιµόνια, 
ε! 3 3 ας .ν 

ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ λωῦ, 
3 3 

χα ἐχωλύομεν αὐτόν. 

89 ἳΟ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
Μὴ χωλύετε αὐτόν" 
οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει 

δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου 
καὶ δυνήσεται ταχὺ χακυ- 
λογῆσαί µε" 

0 “Ὃς γὰρ οὐχ ἔστιν 
καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 
5 “ΟὉς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς 
ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνό- 

ματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, 
ἁμὴν λέγω ὑμῶ ὅτι οὐ μὴ 
ἀπολέσει σὺν μισθὸν αὐτοῦ. 
43 Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃη 
Ἔνοι τῶν μικρῶν 
τῶν πίστω ἐχόντων, 
χαλόν ἐστι αὐτῷ μᾶλλον εἰ 
περίχειτα! ύλος ὀνικὸς 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ 

χαὶ βέ6ληται εἷς 
τὴν «άλασσαν. 

38 Κα) ἐὰν σκανδαλίζῃ σε 
ἡ χείρ σου, 

ἀπύόκοψον αὐτήν' 

χαλόν ἐστίν σε χυλλὸν 
3 » 3 Δ ϱᾳ ΄ 

εἰσελθεῶ εἰς τὴν ζωήν, 

”ν 4 { 

ἢ τὰς δύο χειρας 
3 5 οὸ 
εχοντα ἀπελθεῖῦ 

εἰς τὴν γέενναν, 
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσοεστον. 
(ἡ Ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν 
οὗ τελευτᾷ χαὶ τὺ πῦρ οὗ 

σοέννυται.) 

Ίσκε ΙΧ. 48. 

ὑμῦ ὑπάρχων, οὗτός ἐστιν 

μέγας. 
35 ᾽Αποχριθεὶς δὲ ᾿Ιωάννης 
εἶπεν ᾿Ἠπιστάτα, εἶδομεν 
τινα ἐπὶ τῷ ὀνόμωτί σου 
ἐκοάλλοντα δαιµόνια, 

χα) ἐκωλύσαμεν αὐτὸν 
/ 3 3” Γὴ να ” 

ὅτι οὐχ ἀκολουθεζμεθ) ἡμῶν. 
δ0 Έ]πεν δὲ πρὺς αὐτὺν ὁ Τη- 
σοὺς Μὴ χωλύετε" 

ες [ο 3 

0 
ε ο” ς Ν ΄ 

χαθ ὑμῶν, ὑπερ ὑμῶν εστίν. 



Μαπτπεν ΧΥΤΠΙ. ϐ. 

6 Ῥυς 08ο ελα] οὔβεπὰ 
οπο ος {μθβο Ηδί]ο οπθ8 

το]ίο]ι ἠε]ίευο ΙΠ Πο, 

16 Ὕνογο Λοί{εν {ον Ἠϊπι 

ναί α πη]κίοπο γογο απεᾶ 
αὈοιπέ Ες ποσ], απά (ια 
ιο Ὕγογο ἀγουνπες 1π 

Όιο ἀορί]ι οἱ {]ιο εοα. 
7 Ῥροσυῇαχ {ο Μαιί, 

5 Ὑγ]ογείογο, 18 {11γ Ἱαπά 
οὗ {Ἡγ {οοί 
οποπά ναο, οί {]ιοπα οῇ,, 
απά σαβὲ {σπα {οπη {]οο : 
Ἡ 15 Ῥοίίον {οχ {μου {ο 
οπίου Ιπίο {ο Ἰα]ί ος 
ππα]πηος, Ταί]οΥ (παπι 
Ἰανίης ἴννο Ἠαπᾶς, 

ου πγο {οοί, {ο Ῥο 
αεί Ἱπίο ογοτ]αρίίπςσ βγο, 

1Ν ΤΗΕ ἀαΟΡΒΡΕΙΟΑ. 

Μακ ΙΧ. ὁ8. 

88 Απάᾶ ο. οἨπ απβγγοτος πα, 
βαγ1πσ, Μαδίου, Ίνο 5. 
οπο οαδίπσ οαί ἀον]]ς 
1Ἠ {Ἠγ παπ1ο, 

απᾶ Ίο {οἩονγοία πο 18; 
απά πο {οτραᾶο ΗΠ1, 
Ῥοαοσι5ο Ίο {ο]ογγαί]ι πού 
5. 
99 Ῥπἡ οδις εαἷά, 
Ῥονριά Ἠϊπα ποί : 
{ον ἴλογο ἵ5 πο πιαη. γ]]ο]ι 
β]α]] ἆο α παῖτασ]ο Ιπ ΠιΥ 
Ώαπηο, ]λαί σα Πσ]{]γ εροα]ς 
ον] οὔηο, 
30 Έου Ίο ναί 15 ποῦ 
ασα]ηεί τς ἵ5 οἩ οἳγ Ρατ. 
31 ῬἘου ννλοβοσγου «Ἠα]] σῖνο 
γοι α οι ος πναίοχ 6ο ἀνῖη]ς 
ἵη ΤΥ ἨΔΠΙΟ, Ὀθσαμ5ο γο 
Ῥο]οπσ {ο ΟἨπῖςέ, νον]γ 1 
βαΥ ππίο γοι, Πο 5Πα]] πού 
Ίο56 ῆ15 γονανά. [Ποπά 

[43 Απ νγηοβοσγογ ε]ια]] οί- 
οπ6 ο/{ποβο Πέέ]ο οπες 
ναί Ῥο]ονο Ἱπ τηθ, 
1 15 Ῥοίίαου {οτ Ἠϊπι 

Οναία π]]δίοπο Ίγογο Ἰαπσοἆ 
αβοιῦ 5 πος]ς, απά 
Ίο ππογο οαδῦ ΙΠ{Ο 

ἴλο 5οα. 

[45 Απάᾶ Ἡ ιν Ἠαπά 

πο, απά ιο βγο 18 

ο σοπά {ποο, οί 1έ ο": 

16 18 Ῥοΐίοι {ον έλος {ο 

οπίου 1Πίο Πίο 

πιΙπαθᾶ, (απ 

Ἠανίπσ (νο Ἰαπάς 

{ο 5ο Ἱπίο Ἠο]], Πίο {ιο ἤτο 
ἠναί πονον μα] Ὦο απσπο]ι- 
οἆ 

1 Ὕγ]νογο (νοῖν γγουπα ἀῑαί]ι 

αποπο]ιος. 
πο | 

1258 

Ίσκε ΙΧ. 48. 

γοι αἱ], ἐιο β.ππο εΠα]] ὃα 
οτγοαῦ. 

49 Απᾶ ο οἶιπ σπδιωεγε 
απά ραϊά, Λακίεν, Ύγο 54 
οπο οπδίῖπσ οπέ ἀθγ]]ς 
ἵπ ΕΥ Παπης ; 

απά νγο /ογζαᾶε Ἠϊπη, 
φεόαιιδο Ἰιο {ο]]ονγοῦλ ποῦ 
νηθ]ι 15. 

δο Απὰ «;οξας φαἷά ππ{ο ΠΠ, 
Ἐονριά Ἠ]πα πού : 

{ον Ίο ἐπί 15 πού 
ασα]ηςί ας 15 ΤΟΥ 19. 
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Μαπτιπεν ΧΥΤΠ. 9. 

Φρθ ν. 8. 

ὃ Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
σχανδαλίζει σε, ἔξελε 
αὐτὺν καὶ βάλε ἀπὸ συῦ. 
χαλόν σοί ἐστιν μονόφ- 
θαλ μον εἰς τὴν 

ζωὴν εἰσελθεΏ, ἢ δύο 
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι 

Β . 2 , 
εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 

ΡΑΠΑΤΙΕΙ, ΡΑΡΘΘΑΕΡ 

Μαδηκ ΙΧ. 45. 

46 Κα) ἐὰν ὁ ποὺς σου σχαγ- 
δαλ/ζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν" 
χαλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν 

3 Ν Ν / Ἀ . 

εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς 

δύο πύδας ἔχοντα βληθῆναι 
3 Ν ΄ 46 “Ὁ 

εἰς τὴν γέενναν. { σου 

ὁ σχώληξ αὐτῶν οὗ τελευτᾷ 
χα τὸ πρ οὗ σθέννυται.) 
5 Καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμὸς σου 
σχανδαλίζῃ σε, ἔκεαλε 
αὐτόν" 

χαλόν ἐστίν σε µονόφ- 
θαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο 
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι 
εἰς γέεννων (τοῦ πυρὺς), 

358 "Ὅπου ὁ σχώληξ αὐτῶν 
.-] 

3 .” 

ου τελευτῷ καὶ τὸ πῦρ οὗ 

σθέννυτα,, 
5 τᾶς γὰρ πυρ) ἁλισθήσε- 
ται, χα) πᾶσα υσία ἁλὶ 
ἀλισθήσετα,. 

50 Καλὺν τὸ ἅλας' ἐὰν δὲ 
Δ ” 2/ 2 

τὸ ὤλας ἄναλον γενηται, 

ἐν τήν, αὐτὸ ἀρτύσετε : 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἆλα, 

Ν 

καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλας. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙΠ. 

1κε. 

1808 ΕΝΤΕΕΒ « ΌρΕΑ, ΑΝΡ 18 ΩῦΒΕΤΙΟΝΕΡ ΑΠΟὉΤ ΏΙΝΟΠΟΓΑ, 

ΧΙΓΣΧ. 

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν 
ὁ ̓ Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτ- 

ους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλι- 

λαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 

τῆς ᾿Τουδαίας πέραν 

σοῦ ᾿Τορδάνου. 

5 Καὶ ἠκολούθησαν 

δν 

1 Κα) ἐχεῖθεν ἀναστὰς 

ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια 

τῆς Ιουδαίας καὶ πέραν 

τοῦ ᾿Ιορδάνου, [ 
καὶ συνπορεύονται πάλιν 



1ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

Ματτηςεν ΧΥΙΠ. 9. 

Φρο γ. δ. 

5 Απά 1 (πο ογο οὔονιά 
πας, ρ]πο; ἴί οι, 

απά οαδέ 16 ΓΓοπι {]ιθο : 
16 15 Ῥείίοτ /οΥ ἴ]εε ἴο οπίου 
Ἰπίο Πΐε 
γί] οπθ 6γο, ταί]ου ἔπαν 
Ἠανίης ντο 6Υ65 {ο Ῥο 
σα5ί Ιπίο Ἠε]] βτο, 

| 

Μαηκ ΤΙΣ. 46. 

“5 Απά 1 γ {οοῦ οβοπά 
έλσο, οί 16 ο: 16 18 Ῥοΐΐίαυ 
{ου {ορ {ο οπίεν Ἠα]ί Ιπίο 

ία, (ναι Ἠανίπς νο {[οου 
{ο Ῥο οαδί Ιπίο Ἰο]], Ιπίο 
Όιο βγο {λαί πουον 5μα]] Ὦο 
απεπομος; 
46 Ὕγ]ογο {Παν νγουπα ἀῑοί]ι 
πο, απᾶά ιο βτο 15 πού 

αποπο]λας. 
4Τ Απά 1 πο ογο οὔεπά 
που, Ῥ]αο]ς 16 οί: 

19 15 Ῥοίίου {οχ ἴ]ιοο {ο οπ{ίογ 
Ιπ{ο {ο Ιπσάοπα οϐ ἀοά 
ηέ] οπο 6γο, (απ 
Ἰανίης νο 6Υες {ο Ὦε 
οαδί ΙΠπίο Ἰα]] βτο; 
45 Ύγ]μογο ἐἶιαῖγ οτι ἀθί] 
ποῦ, απά {ο το 15 ποί 

ᾳποπο]οᾶ, 
35 Ῥον οΥ6τγ 06 βα]] Ὄο 
κα]έοά γη] τα, απά 6Υετγ 
βασγ]ῇσο 5Πα]] Ὄο βα]έοά γν]]ι 
βα]έ. 
δο Φα] 16 σοοᾶ:. Ῥιἱ 1 ἴ]ιο 
βα]6 Ἠανο Ἰοδύ Ἠῖς εα]ίπεδς, 
πνπογθυν]ι ουν] γο 8ΘΗΡΟΠ 
199 Ἠανε κα]έ 1π γοιγβε]νο», 
απά Ίανο Ῥεᾶοο οἳθ μθν 
αποίμον, | 

ΦΕΟΤΊΙΟΝ ΤΠ. 

1 0ΚΕ. 

18805 ΕΝΤΕΗΒ 0ΡΕΑ. ΑΝΡ 18 ΩΌΕΘΤΙΟΝΕΡ ΑΡΟύΊ Ώινοξβοξβ. 

ΧΙΧ. 
1 Ηο ἀαρατίοά ῄοια 44199, 
απά ο81Πθ ΙΠ{ο {ιο οοαδίβ 

οἡ Πάσα ῥεήοπά 
]ονάση ; 

Ἱ Απά στο πι μιοῖες 

| 
| 
| 
| 
| 

Χ. 
1 Απά Πο αχοβο ή οπι {πθπος, | 
απά οοπιθίἩ Ιπίο {πο οοαβίς | 

ο{ πάσα Ὦν (ιο (γίμου εἷάο | 
ος Γονάαη : | 

Απά {πο Ῥοορ]ο 
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Μαπττπενν ΧΙΣ. 9. 

./ 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, 

χαὶὶ ἐθερώπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
ὃ Καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
Φαρισαῖοι πειράζουτες 
αὐσὺν κα) λέγοντες 

ΤΠ) ἔξεστιν (ἀνθεώπῳ) 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

Χατὰ πᾶσαν αἰτίαν: 

53Ο δὲ ἀποκριθεὶς ον 
(ωύσοῦ) 

Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας 

ἀπ ἀρχῆς ἄᾳσεν καὶ Αῆλυ 
ἐποίησεν αὐτούς : 

6 Κα) εἶπεν “Ένεχα τούτου 
χαταλείψει ἄνθρωπος τὸν 

πατέρα χαὶ τὴν μητέρα 
κα) χολληθήσεται σῇ γυναιλὴ ; 

αὐτοῦ, χαὶ ἔσονται οἱ δύο 

εἰς σάρχα μίαν. 
6 "Ωστε οὐχέτι εἶσὶν δύο 
ἀλλὰ σὰρξ µία. "Ο οὖν 
ὁ Θεὺς συνέζευζεν, ἄνθρωπος 
μὴ χωριζέτω. 
Τ Λέγουσιν αὐτῷ 

Τί οὖν Μωὺσῆς ἐνετείλατο 

δοῦναι β/δλίον ἀποστασίου 
χα) ἀπολῦσαι ; 
δ Λέγει αὐτοῖς 

"Οτι Μωὺσῆς 

πρὸς τὴν σχληροκαρδίαν 
ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῆ 
ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας 

ὑμῶν. ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὗ γέ- 
γονεν οὕτως. 

Φρο ν. 4. 

Φρ0ο . 6. 

ῬΡΑΒΑΙΙ1 ΕΙ, ΡΑΘΘΑαΕΒΡ 

Μδακ Χ. 1. 

2/ Δ 3 ἡν 

Οχλ.οΓ πρὸς αὐτύν, 

χα) ὡς εἰώθει πάλιν 

ἐδίδασχεν αὐτοὺς, 

Ἡ Καὶ προσελθόντες 

Φαρισατόι 

ἐπηρώτων αὐτὸν 

Ε) εξεστιν ἀνδρὶ 
γυναῖκα ἀπολῦσαι, 
πειράζοντες αὐτὸν. 

5Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς 

Φ6ο γ. ϐ. 

ὢρο ν. 7. 

Φορ τ. ὃ. 

Φ60 ν. 9. 

Τή ὑμῶ ἐνετείλατο Μωυσῆς: 

5 Οἱ δὲ εἶπαν ̓Ἠπέτρεψεν 
Μωυσῆς βιελίον ἀποστασίου 
γεάνψαι χαὶ ἀπολῦσαι. 

“Ο δὲ Τησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 
ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῶ 
σὴν ἐνγολὴν ταύτην. 
ὅ λΑπὺ δὲ ἀρχῆς κτίσεως 

ἄρσεν καὶ Αἤλυ ἐποίησεν 
αὐτούς" 

Ἰ "Ἐνεχεντούτου χαταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα, (καὶ προσ- 
κολλήθησεται πρὺς τὴν γυ- 
ναῖκα αὐτοῦ) 
8 Καὶ ἔσονται οἱ δύο εἷς 

1σκΕε. 
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Ματτππιν ΧΙΝ. 2. 

{ο]]ουγοά Ἠῖπας απιά 

Ίιο Ἰοσ]οά έἶοπι {πογο, 
5 Τμο Ῥματίςοος αἶδο οαπιθ 
ππ{ο Ἠ1πα, {οπηράις Ἠϊπη, 
απιά αγΊπσ ππ{ο Ἠ1πῃ, 
15 τί Ἱανία] {ος α πια 
ίο ραί αἵναν Λῖς νηίο 
{ο ον6τγ οπ115ο 2 
4 Απᾶ ο απβγοτγος απᾶ 5αἷὰ 
ππίο {λοπι, Ἠανο γο πο 
τοας, {ια Ίο νλΙο. ππαᾶο 
{παπι αἲ ἴμο Ῥοσππίπο, 
χηαάο {]ιοπα πηα]ο απ Γοπια]ο; 

δ Απά ιά, Ἐον {5 οπτιδο 
ε]α]] α πιαπ Ίοανο {αίΠοτ 
απ πιοίμου, απᾶ ελα]]οἶοανο 
{ο Ἰ]5 νηία: απά 0ου ὄνναῖη 
εα]] Ὃο οπο Πορ]ι 2 
5 Ἠγογείογο {αγ απο πο 
Ίποχς (ναῖπ, Ῥαέ οπο Ποδ], 
Ἠγ]ιαί νογοίοτο ο Ἰαἰ]ι 
Ἰοϊπεά ἰοσοί]ον, εί τοῦ 
τηδη Ῥαΐ α5ΙΠά6Ρ. 
Τ Του βαγ υπίο Ἠΐπη, 
ἨγἸνν ανά Νήοξος ἔχει 60ΠΙ- 
παπά 

{ο σῖνο α τὐγ{Γἶπι] 
ο{ ἀῑνογοσππσπί, απά {ο ραί 
Ίμου ανγαΥ Ὁ 
5 Ἡο εαῖέ]ν 
υπ{ο (ποπα,Ἀ{οβο», οσα 5ο οί. 

Ώνο Ἰατάπος» ο/γοι Ἠθατίς, 
ϱπῇοτοά γοι 

{ο Ῥαΐ ανγαγ γοΥ νεος: 
Ῥας Γγοπα ιο Ῥοσίηπίης 
αἱ γαδ ποί 5ο, 

Θρου γν. 4. 

Ῥοο ν. ϐ. 

Μλακ Χ. Ἱ. 1κε. 

τοβονέ υπίο Ἰήπι ασαίη: 
απά, ἃξ Ἰο γτας νοηῦ, 

Ἡο ἰαιισ]ί ιουι ασαῖη. 

3 Απάα πο Ὦ]ατίδουδ οβ1106 

(ο Ἠϊπι, 
απά αξκος Ἠάπη, 
15 τί Ἰαννθα]. ἔοτ α πιαπι 

ιο Ῥαΐ αναγ 5 γν]{ο Ὁ 
(οπηρίίπς Επη, 
8 Απά Ίο απβυγογο απά δαιά 

απίο {ἴθια, 

(8εο ν. 7.) 

(5ου ν. 8.) 

(8ου ν. 9.) 

[σοι 5 
Ἠ]αί ἀιά ἈἼοδος σοιηιπαπἆ 
4 Απά {πογ εαϊά, Νορβος 
ει ογοᾷ {ο νο α Ῥ111 
οῦ ἀϊνοτοσπιοπ{, απά {ο ρα 
Ἠογ αΊΥάΥ. 
δ Απά ὁσδις αηθγεγοᾷ απά 
εαἰά τππίο {Ίχοτη, Ἐοτ 
Όνο Ἱατάπορς οἱ γοιν Ἠοαγί 
Ἡο πνγοίο γοιι {15 Ῥτοσερί. 

6 Ῥιή ἄοπι ἴ]ιο Ῥοσϊηπίπς 
οῇ ἐῑιο ογοαίϊοη (αοὰ πιαᾷα 

ἔπσοπα ππα]ο απά {οππα]ο. 
Ἰ. Ἐον Οδ οαπξο λα] α 

Παπ Ίσανο Ἠ]ς {πλου απά 

πιοί]οΥ, απά οἶοανο {ο 118 
νη(ο 
8 Απά νου ναί εμα]] ὃο 
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ΜΑπτΗηενυ ΧΙΧ.9, 

Φρο γ. ϐ. 

5 Λέγω δὲ ὑμῆ, 
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ 

γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται. 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΕΡ 

Μλδηκ Χ. 8. 

σάρχα µίαν' ὥστε οὐχέτι 
εἰσὶν δύο ἀλλὰ µία σάρξ. 
δ "Ο οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 
ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 
10 Κα) εἰς τὴν οἰχίαν πάλιν 
οἱ µαθητα) περὶ τούτου 
3 - 3 / 

ἐπηρώτων αὐτόν. 
Ἡ Καὶ λέγει αὐτοῖς 

“Ὁς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖ- 
χα αὐτοῦ καὶ 

γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται 
ἐπ᾽ αὐτήν" 

13 Καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα 
σὺν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ 
2/- 

ἄλλον, μοιχᾶται. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΠΙ. 

Ίσκε ΧΥΠΠΙ. 15. 

ΟΠπ1βτ ΈΒΤΕΡΒΘΕΡ ΤπττΙΕ ΟΗΠΙΡΕΕΝ. 

19 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ 
πωιδία, ἵνατὰς χεῖρας ἐπιθῇ 

αὐτοῖς καὶ προσεύξηται 

οἱ δὲ μαθηταὺ 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς, 

14 "Ο δὲ ᾿]ησοῦς 
είπεν 

"Αφετε τὰ παιδία καὶ 
Μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖ 
πρὸς µε" τῶν γὰρ τοιούτων 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὔραν- 
ὤν. 

15 Καὶ προσέφερον αὐτῷ 
παιδία ἵνα ἄνψηται αὐτῶν" 

οἱ δὲ μµαθητα) 
ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 

14 ᾿Ιδών δὲ ὁ ᾿Τησοῦς ἠγα- 
νάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
"Αφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 
πρὸς ὠ, μὴ χωλύετε αὐτά' 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὴν 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
16 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖ, ὃς ἐὰν 

μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν 

| 
| | 

| 2 

15 Τ]ροσεφερονδὲ αὐτῷ καὶ 
τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτη- 

ται" Ἰδύντες δὲ οἱ μµαθήτα) 
ἐπετίμων αὐτοῖς. 
15Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσχαλε- 
σάµενος αὐτὰ εἶπεν 
"Αφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 
πρὸς μὲ καὶ μὴ χωλύετε αὖ- 
τά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
1 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῇ, ὃς ἂν 
μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν 



Μαπττακν ΧΙ. 9. 

Φου γ. ϐ. 

δ Απὰ Τ εαν απίο γοιι, 
Ἰλ]ιοξουγον ελα]] ραί ανγαγ 
18 π]{ο, οχοορί 1{ Ῥο 
{ου {ογπΙσαίΙοἩ, απά 5Ἠα]] 

ΤΙΔΙΤΥ αποί]ου, 
οοπηπα({θί]ι α Γπ]{6ῦΥ ; 

ΙΓ Ποδ]1. 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.Ξ. 

Μδακ Χ. 8. 

οπθ Πορ]: 5ο {ἶιοι {1ου απο 
ΠΟ ΠΟΤΟ ἰππαϊη, Ὀιπς οπθ 

5 Ἠγ]αί Ενογοίογο ο Ίνα 
Ἰοϊποά (οσοίμον, Ἰει πο ι 
πιαἩ Ῥαῦ αδαπάο», | 
19 Απά Ἱπ {ο Ἰοιςθ Π]5 
ἀἱδοῖρ]ος αθκοά Επ ασαϊπ 
οϐ ἔλο 6α11ο πηα{{ου. 
11 Απ Ίνα βαν ππίο {ἨθιἨ, 
Ἰνοβοσνον ϱα]] ριέ απγαγ 
Ἠ19 γ(ο, 

απά 
ΠΙΑΙΥΥ αΠΟίΠΟΣ, 
οοπιπη({δί] αἀπ]ίουγ 
ασαϊηςέ Ἰου. 
13 Απά Ἡ α νοπιαη βἰα]] 
ριαύ αν/αγ Ἠον Παςραπᾶ, απά 
Ῥο πιατγ]θὰ {ο αποί]οχ, 5Ώα 
οοπηπηθ{οίι αἀπ]ίουγ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1. 

129 

Ίσκε ΧΥΙΠΙ, 15. 

ΟπΠπΙΡΤ ΒΙΕΡΘΑΕΕΡ Τ1ΤΤΙΙΟ ΟΠΤΙΡΗΕΕΝ. 

19 Τμεῃ γεγο (λογο Ὀτοιισ]ή | 
ππ{ίο Ἠϊπα {ήέ1ε ομ]]άτοη, 
Ενας νο 5Ποιι]ά 
ριέ Ἠΐ5 Ἰαπάς οἩ {Ίοπι, 
παπά ρταγ: απᾶ 
νο ἀῑδαρ]ορ 
τερι]κοᾷ {Ίνεπι, 

1 Ἑμή Σοδιις 

βα1ς, 
Βμῇον Πί]ο ομΙ]άτοῃ, 
απ Γοτριὰ ἔλλοπα πο, 

{ο οὐπιε ππίο πιο: 

{οτ οὗ ειο]ι 18 
Όια Ἰάπσάοπα ο Ἰθανεη. 

15 Απά ον Ῥτοιιο]ιέ 
γοππς ομΙ]άγοτπ {ο 1ήπη, 
ναί Ίνο εποι]ά 
{οιο]ι {11θΠ1 : 
απά 

15 ἀἱδοῖρ]ος 
τοῬι]κεὰ 
Όποδο (παί Ὀτοισ]ί {ποπ], 
14 Ῥιί νν]οη ο οδαβ δαὶν 1έ, 
Ίο Ίνα Ππαο]ι ἀἱκρ]οπςας, 
απά καϊά Πίο {]οπῃ, 

 Φαῇον ο Πο ομι]άντοι 

{ο οοπιο ππ{ο 1πο6, 

απά {οτΡῖά (ποπ ποί : 
{ον οἱ β0] 18 
{ιο ΚΙπσάοια οἳ ἀοά, 
16 γονί]γ Ι αγ ππίο γοιι, 

 Ἠ]οδοσνογ 5ια]] ποί 

15 Απά ου Ῥγοιιο]ιέ 
ἀπίο Ἠϊπα αἱδο ΙΠ{Πί8. 
Οναί ἴο γνοι]ά 
{οιο]Ὦ {Ποτη : 

Ῥι6 γννηθη 

15 ἀῑκοῖρ]ος βαν 16, 

νου τερι]κοὰ 
Ππτονα 

16 Ῥιή ἕοξας οα]]οᾷ ένο 

πη{ο Ἠϊπα, απά φα1ς, 
Θυῇον Ἠί]ο ολι]άτοπ 

{ο οοπιθ απίο πιο, 

απά (οτυιά ποια πού : 
{ου οἳ βιιο]ι 18 
νο Ἰπσάονα οἱ ἀοάᾶ. 
1 γοτί]γ Τ βαγ απίο γοι, 
Ἠοδοευετ 5λια]] πού 

Ι 
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Ματτηῆηςν ΙΧ. 16. 

16 Κα) ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας 

αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

ῬΑΒΑΤΙΤΕΙ ΡΑΡΘΡΑαΠΡΘ 

Μανκ Χ. 15, 

σοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 

εἰσέλθη εἰς αὐτή». 
16 Καὶ ἐναγκαλισάμενος 

αὐτὰ κατευλόγει, 
σιθεὶς τὰς χεῖρας 

ἐπ᾽ αὐστά, 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

Ίσκε ΧΥΤΙΙΤ, 17. 

τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὗ μὴ 
εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 

ΟπβτοἸς ΑΝΘΝΕΠ το ΤΗΕ Ἠποη Ίοσνα ΜΑν. 

16 Κα) Ιδοὺ 

εἶπεν Διδάσχαλε, 
σί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα 

σχῶ ζωὴν αἰώνιο ; 
1Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Τί µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἄγα- 
θοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός. 
(ὁ Θεὸς) Ε) δὲ 3έλεις εἰς 

σὴν ζωὴν εἰσελθεῖ, 

σήρει τὰς ἐντολάς. 
15 Λέγει αὐτῷ Ποίας; 

ὁ δὲ ]ησοῦς εἶπεν Το 
οὐ φονεύσεις, οὗ µοιχεύσεις, 
οὗ χλέψεις, οὗ ψΨευδοµαρ- 

. 
συρήσεις, 
19 Τέμα τὸν πατέρα κηὶ 
τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
3 Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος 
Πάντα ταῦτα 

ο 

1 Κα) ἐκπορευομένου αὐτοῦ 
εἰς ὁδόν, 
προσδραμὠν εἷς 
καὶ γονυπετήσας αὐτὺν 
ἐπηρώτα αὐτόν 
Δ/δάσχαλε ἀγαθε, 
σί ποιήσω ἵνα 
ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω ; 
16 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 

΄ Το 3 / , 

Τί µε λέγεις ἀγαθόν : 
οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς 
ϱ ΄ 

0ϱ Θεός. 

19 Τὰς ἐντολὰς οἶδαως 

λ Ν { 

Μη μοιχευσῃς, µη ῥωεύσης, 

μὴ κλέψης, μὴ ψευδομαρ- 
συρήσῃης, μὴ ἀποστερήσῃς, 
τίωα τὺν πατέρα σου καὶ 
τὴν µητερα. 

30 30 δὲ ἀποχειθεὶς εἶπεν αὖ- 
τῷ Διδάσκαλε, ταῦτα πάν- 
τα 

16 ζζαί 

ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων 
λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ, 
σί ποιήσας 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; 
19 Εἶσεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Τησοῦς 
Τ{ µε λέγεις ἀγαθόν: 
οὐδεὶς ἀγαθὺς εἰ μὴ εἷς 

ωὴ μοιχεύσης, μὴ φυνεύσης, 
μὴ χλέψῃς, μὴ ψευδοµαρ- 

μα, 
τία τὸν πατερα σου καὶ 
τὴν μητέρα σου. 

δι ἳΟ δὲ εἶπεν 
” / 

Ταυτα πάντα 
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| 
Ματτπςυ ΧΙΣΧ. 15. | Μαπκ Χ. 16. Ίσκε ΧΥΠΙΠ. 17. 

Γπεσεῖνο ἴλο Κἰπσάοπα ο/ ο. ; τοσοῖνο ένο Κἰπσάοπα ο{ ἄοᾶ 
48 α Ηέέ]ο οι], Ίνο «]ια]ὶ 
ποῦ οπίου {Πθγοδίῃ. 

{15 Απά Ίο {οοῖς έ]ιοπι τρ 
Γ 1η Ἠϊς αγΠΩΡ. 

16 Απᾶ Ίς Ἰαἱὰ Πὶς λαπᾶς οἩ. 
ἔνοπη, απᾶ ἀορανίοά ἔλοποο. ͵ 

Ριέ 5 Παπάς προ 
ἔποπα, απά Ὀ]οςθος {ᾖνοιη, 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΤΙΝ. 

45 α Πθέ]ο οι] ]ια]] 

π 1ο ιυῖΐδο οη{ου {λποτοῖῃ. 

ΟπΠΕΙΘΤ5 ΑΝΒΙΥΕΕ το τΗς τοπ Ύουκα Μαν. 

16 Απᾶ, Ῥελο]ά, 

οπθ 6ΆΠ1ο 

απά εαιά απίο Πίτα, 

ᾳοοᾶ Μαξίου, γνλας σοοά 
πο ελα]] Τ ἆο, ναί Τ πιαγ 
Ἠανο οίονπα] Π{ο 9 
1 Απ Ίο φαιά τπίο Ἠ1Πα, 
αν σα1[εδὲ ισα ππε φοοᾶ 2 
ἴ]ετε ἶν ποπε σοοᾷ Ῥπιέ οπ6, 
Οιαί 19, ος : 
Ῥαΐ 1 έποια νη]έ οπίοτ 
Ἱπίο Ἠ{ο, Ἱκαερ {ιο 
οοπαππαπάπαθηί5. 
18 Ώ[ο βα1(]ι Πίο Ἠϊπα, Τλ) Ἠ1ο]ν 2 
Ίθδις εαϊᾶ, Τποι ελα] 

4ο πο πππτάον, Τ]μοι ]α]έ 
ποῦ οοπιπη]ς αἀπ]ίστΥ, 

Του ε]ια]έ πο είοα]. 
Τ]ποι εἰια]ί ποί δαν 
{11ο υηίποςς, 

19 Ἠοποιις {11 βιίμον 
απὰ {γ παοί]ου: 
απᾶά, ΤΠοι εια]έ Ίονο 

Ον ποϊσ]ροιις 45 {1γ8οΗ, 
3 μα γοιπσ ΠΊΔΠ 
β( απέο Είπα, 
ΑΙ Όιοςο Οήπσς Ἰανο 

1 Απά ν]λοι Ίο γης σοΏθ 
{ονίἩ Ιπίο ἔ]ο νγαγ. 
Ώιονο «ππιο οΠο ΥΙΠΠΙΠΟ, 
απά Κποσ]εὰ {ο Ἠ]πη, 
απά αθ|κοᾶ Ἠϊπη, 
ἀοοά Μαρίου, π]αί 
5λα]] 1 ἆο Οιαῦ Τ τπαγ 
Ἰπῃον]{ οίετπα] Π{ο 
15 Απά ὦοδι5 εαϊᾷ απ{ο Ἰπη, 
ΕΥ οα]]οςί έΊχοι ππο σοος Ὁ 
ὤιογο ἶ5 ποπο σοοᾷ Ῥαΐ οπο, 

Ενα 15, ἀοά. 

19 Ἔμοιι Ἰςπουνοςί {ιο 
6οπΙΠΙΑΠάΠΙΘΗ ΓΑ. 

Ώο πού οοπαη] αζ]ίογγ, 
ο ποί ΚΙ, 
Ὦο ποῦ ίοα], 

ο ποῦ Όθαν 
{ιο γνέποςς, 
Ῥο[αιςᾶ ποῦ, 

Ἠοποιτ {11γ {αί]ιου 
απά πποί]εγ., 

30 Απά Ίο απβγογοᾶ 
απά βαϊά απίο Ἠϊπη, 
Μαδίον, α]] {ιαδο Ἰανο 

15 Απα α ορτίαϊῖη τι]ου 

αδκοᾷ Εἶπα, βαγΊης, 
άοοά Μαίου, ν]αί 

βμα]] Τ ἆο {ο 
Ιη]ογ]6 οἴογηα] Πο 2 
15 Απᾶ ὧοθις αϊᾷ απ{ο ἨΠη, 
Ἠγ1γ οα]]οςύ έἶχοιι πιο σοος Ὁ 
ΠΟΠΟ ἶ5 σοοᾷ, 84γ9 916, 
ναί 15, (αοά. 

30 Τ]οι Ἰκπονγορί {]ιο 
οοπιππαπάπηθη{», 

Ώο πο οοπηπη 6 αἀπ]ίουγ, 
Ὦο ποί 1], 
Ὦο ποί είθα], 
Ὦο ποῦ ουν 

{1156 νίποςς, 

Ἠοποιις (1γ Ει]ιον 
απά (19γ πιοίμον. 

3 Απά Ίο και, 
ΑΙ {]σοςο Ἠανο Ι 
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Μαπτηςσυ ΧΙΣ. 20. 

Β ἐφύλαξα: τί ἔτι ὑστεῶ; 

η 
3ι "Εφη αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 

Β) 9έλεις τέλειος εἶναι, 
ὕπαγε πώλησύνσου σὰ ὑπάς- 
αν χαὶ δὸς τοῖς 5 πτωχοῖς, 
χαι ὄσεις ησαυρὸν ἐν οὔρα- 

νοῖς, χαιὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. 

᾿Ακούσας δὲ ὁ νεαγίσχος 

(σὸν λόγον) ἀπῆλθεν 

λυπούμενος" 
ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολ- 

λά. 

35 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῶν ὅτι 

πλούσιος δυσχύλως εἰσελεύ- 

σεται εἰς τὴν βασιλείων 
τῶν οὐξανῶν. 

3 Πάλιν δὲ 
λέγω ὑμῦ, 

εὐχοπώτερύν ἐστιν 
χάμηλον διὰ τρυπήµατος 
ῥαφίδος εἰσελ.θεῖ ἢ πλούσιον 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὖρα- 
νῶν. 
36 Αχούσαντες δὲ οἱ μαθητα) 
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα 
Ἀέγουτες 
Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι : 

36 Εμελέ τ/νας δὲ 

Μακ Χ., 20. 

ἐφυλαξάμην ἐκ νεύτητός 
µου. 

Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἐμελέψας 
αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ 

εἶπεν αὐτῷ “Ἐν σε ὑστερεῖ" 

ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον 
χαὶ δὺς πτωχοῖς, 
καὶ εξεις Αησαυρὺν ἐν οὖρα- 
νῶν χοι) δεῦρο ἀκολοῦθει οι 
ἄρας τὸν σταυρό». 
35 30 δὲ στυ υγνάσας 

ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν 
λυπ οὔμένος" 

ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα π 
λά. 

35. Καὶ περελεψάµενος 

ὁ ̓ Ιησοῦς λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

9 

πολ- 

ς Δ 

Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρή- 
ατα ἔχωοντες εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσον- 
ται. 
3Ο) δὲ μαθητα) ἐθαιμιεοῦντο 
ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ: 

ὁ δὲ ᾿]ησοῦς πάλιν ἀποχειθεὶς 
λέγει αὐτοῖς Τέχνα, πῶς δὐσ- 
χολν ἐστιν τοὺς πεποιθότας 

ἐπὶ χρήµασιν εἰς τὴν βασ- 
/λείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 

35 Ἑὐκοπώτερόν ἐστιν 
χάμηλων διὰ τῆς τρυμαλιᾶς 

| 

τῆς ἑαφίδος διελθεῦ ἢ πλού- 

σιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελεῖν. 

«ο οἱ ὃ- 
περισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγωτες πρὸς ἑαυτοὺς 

Καὶ τίς δύναται σωθῆναι ; 

᾿Εμελέψας αὐτοῖς 

Ίσκε ΧΥΤΙΙ. 21. 

ἐφύλαξα ἐκ νεύτητος. 

)Αχούσας δὲ ὃ ̓ ]ησοῦς 
εἶπεν αὐτῷ 

"Ετσι εν σοι λείπει: 

πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον 
καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ 

ἕξεις «"ησαυρὺν ἐν τοῖς οὖρα- 
νοῖε, καὶ δεῦρο ἀπολούθει µοι. 

35 3Ο δὲ ἀκούσας 
ταῦτα 

περίλυπος ἐγενήθη" 

ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 

3 "Τδὼν δὲ αὐτὸν {π ερίλυπον 
γενόμενον) ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν 

Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήµα- 
τα ἔχωτες εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ εἰσπορεύονται" 

ον Βὐκοπώτεεο γάρ ἐστιν 
χάµηλον διὰ τεήματος 

βελύνης εἰσελθεῖν ἡ πλούσιον 
εἰς τὴν βασιλείων τοῦ Θεοῦ 
εἰσελ.θεῖ. 

36 Ἐ]πον δὲ οἱ ἀχκούσαντες 

ι ΄ / ο 

καὶ τίς δύναται σωθῆναι : 
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ΜΑΊτΗηειν ΝΙΧ. 20. 

Καρί ἄοπα παν γουί] αρ: 
ναί ]αο]ς 1 γοί 2 
31 Ἰοεις 
καΐά 
πηζο ἨΙπῃ, 

ΙΓ ινοι γη] Ῥο ρογίοοί, 
σο απά 5ε1] εαί 
Όνοι Ἠαδί, απ σῖνο 
{ο ο Ῥοος, απά οι εα]ί 
Ἠανο {γοαδαγο Ιπ Ἠθαγοῃ ; 

απ 60Π1ο 
απά {ο]]ονγ π1ο. 
3" Βαἱ πν]οη {ο γοιΏς 1Η 
Ἠοατὰ ναί αγΊησ, Ίο γνοηπί 
ΆΥΥΑΥ ΦοΥΓΟΥΥ{Ι] : 

{ος Ἰο 
Ἰαά στοαί ΡοββΟΒΒΙΟΠΒ, 
35 Τ]ιοη και ο; οδιις 

ππ{ο 5 ἀδαΙρ]ος, 
γοτ]γ Τ εαγ υπίο γοι, 
Τμαί α τιοὮ ΠχαΠ 
ελα]] Ἰατά]γ 

οηίογ Ιπίο {πο Κπσάοπα 
ο{ Ἠοανοῃ, 

ὃν Απά ασιῖπ 
Ι αγ ππίο γοι, 

Τί 15 οπ5ίογ {ον α 
σαπιο] {ο σο {γουσ]ι ο 
ε/ε οξ α ποσᾶ]ο, (λατ {ου 
α το] ΠΠ {ο οπίου Ιπίο 
Ενα Ἰάπσάοπα οἱ ἀοά, 
35 Ἠγ Ίο Ἠ19 ἀῑκαιρ]ος Ἠοατὰ 
6, που νγογο 
οχορο(Ἱησ]γ απηαζσᾶ, 
βαγίης, 
Ἠ]ο ἴπεπ οππ Ὦο εανοι] 2 
55 Ὅμς Ἰοφι9 Ῥε]ο]ά 

ΜλΑακ Χ. 20. 

ομβογνας {γοπι ΠΙΥ γουδ. 

3Ἱ Τμου ο οδας, Ῥο]μο]άῖπς 
Μπα, ]ονοά Επι, απά 5αϊά 
απίο Ἠϊπι, 

Οηο (πο τ]οι ]αο]κοςί : 
50 {11γ ἵνα, 561] νΥ]αίδοσνου 
Όιχοια Ἰαφί, απᾶ σῖνο 
(ο ἴλο ροοῦ, απά ποια ελα]έ 
Ἰανο (ΥοΗδΙΓΟ π ἨΘάΥΟΠ : 
απά οοπηο, {αλο τπρ έ]ιο 67058, 
απά {ο]]ονν πῃο. 

33 Απά Ίο γγας βαά 
αἲ ναί βαγῖπσ, απᾶ νγοπί 
ἄΥΑΥ οτ]ονοά: {οΥ Ίο 
Ἠαά οτοαί ΡΟβΡΘΡΡΙΟΠΡ. 
35 Απά ᾖοδα5 ]οοκοᾶ τουπὰ 
αβοπέ, απ φαϊἩ 

ππ{ο 5 ἀΙδοῖρ]ο», 

Που Πανα]γ εα]] (νου 
ἴμαί Ἠανο τῖο]ηος 

οπίου ΙΠίο ἴλο ΚΙπσάσοπι 

οἳ (αοα | 

3 Απά ἴο ἀῑπαίρ]ος Ίγογο 
αφίοπῖδ]οά αἲ Ἠϊ πνοτς. 

Ῥαΐ ο οδα5 αηθνγοτείἩ ασαϊῃ, 
απά εαϊ(λ απ{ο {ποπα, ΟΠΙ]- 

ἀτση, Ίου Ἱατα 15 τὸ {ου 

{πθπα λα (γαξύ 1π τῖσ]ος 

{ο οπίου Ιπίο {νο Ἰάποᾶοπα 

οἑ (αοα ! 

36 Τί 19 οαδῖου {ον α 
σαι] {ο σο {μγουσ]ι ένο 

ογο ο α ποσ]ο, ἔλαπ {ου 

ἃ τ1οἳ. ΠΠΔΠ {ο απ{ον ΙΠίΟ 

νο Ιήπσάοια οὗ ἀοα. 

36 Απᾶ 

(λογ ννεγο 
αδίοπ]ςηος οιέ οϐ πιθαβιγο, 
βαγΊπσ ΛΙΠΟΠΟ {ᾖοπηβο]νος, 
γιο ἔἶλοπ 61π Ὦο 5ανος 2 

3 Απά ᾖοδις, Ιοο]ίησ ΠΡΟΠ 

ῶ0κβ ΧγΥΠΠΠ. οἱ. 

Κορί Ποπ ΠΙΥ γουσί] πο. 

3" ΝονΝ, ποπ ἆοδις οατά 
ἴνορο {Πίπσς, Ἡο δαϊά 
απίο πα, 
Ὑοἳ ]ασ]κορί ἴΊχοιι οπο (ήπσ: 
φο]] αἲἰ ἰ]αί 
Όλοι Ἰαδέ, απά ἀῑδίτιραίο 
αΠ{ο (λα Ροου, απά θἶχοι εα]έ 
πανο {γοαδατο 1Π Ἠσανοη : 

απά οοἵηο, 

{ο]1οἳν παο, 
35 Απά πῃοη Ίο 
ποανά {λ]ς, Ίο Ίνας 

ΥΟΥΥ ΦΟΙΥΟΨΠΙ] : 

{ου Ίιο 
ἵνας νουΥ τῖοι. 
3 Απά π]οη «θδας 5αὖνν 
ναί Ἠο πναδ νουγ 5ογγοΥγΓΗ], 
Ἀο 5.1, 

Η ουν Πατά]γ αμα] ἐἶνογ 
Οιναῦ Ἰανο τῖο]λος 
οπίου Ππίο ιο ΚΙπσάοπι 
οἳ ἄοά ! 

35 Ῥου 1 16 οαδῖου {ΟΥ ἃ 
απο] {ο σο (γοισ] 
α πεεα[ε᾽5 6ἶε, ἵνα {ου 

α πο πλαπ {ο οπίου Ἰπίο 
ιο ΚΙπσάοια οἱ (αοά. 
5 Απά νου ναί οστά 1έ 

βα1ά, 

Ἠη/Πο ἴἶιοῃ οππ Ὦδ ανα 
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ΜΑΤΤΗΕΙΥ ΧΙΣΧ. 26. 

κ ωαά η 3 αν 
ὁ Ἴησους εἶπεν αὐτοῖς 

ιν 3 ΄ .” 3 / 

Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύ- 
νατόν ἐστιν, παρὰ δὲ Θεῷ 
πάντα δυνατά. 
5τ. Τότε ἀποκριθεὶς 

ὁ Πέτρος εἶπεν 
αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν 
πώντα καὶ ἠκολουθήσαμέν 

σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῶ : 
2δ Ῥοου]αγ {ο Μαΐῦ. 

3 Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν 

ἀδελφοὺς ἢ 
ε) 4 ἊἎ ΄ Ἂ ’ 

ἀδελφὰς ἡ πατέρα ἢ μητέρα 

ἢ τέχνα ἢ ἀργοὺς ἢ οἰχίας 
ε! .” 

Ένεχεν τοῦ ὀνόματός µου, 

πολλαπλασίοα λήωψεται 

καὶ 
Ν 9 / 

ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 
50 ΤΠΙολλοί δὲ ἔσοντωι 
πρῶτοι ἔσχατοι χαὶ 
”/ -” 

ἔσχατοι πρῶτοι. 

Μαηκ κ. 27. 

ὁ ̓ ]ησοῦς λέγει 
Παρὰ ἀνθεώποις ἀδύνατον, 
ἀλλ" οὐ παεὰ Θεῷ: 
πάντα γὰρ δυνατά ἐστι 
παρὰ τῷ Θεῷ. 

3 "Ἠρξατο λέγειν ὁ Τ[έσρος 
αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
πάντα καὶ ἠκχολουθήκαμέν 
σοι. 
3» "Ἔφη ὁ ᾿]ησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῆ, 
οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆχεν 

[ οἰχίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ 

ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέ- 
κάν μας Νβ. 

ρα ἢ τέχνα ἢ ἀγροὺς 
8 μα 
ἔνεχεν ἐμοῦ 
χαιὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 
580 2Ώὰγ μὴ 

λάξῃ ἑκατονταπλασίονα 

νῦν ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ 
οἰχίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 

ἀδελφὰς καὶ μητέρας κα) 

τέχνα καὶ ἀγροὺς μετὰ ὃι- 
ωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιο. 
51 ΤΠολλο) δὲ ἔσονται 
πρῶτοι ἔσχατοι καὶ 

οἱ ἔσχατοι πεῶτοι. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

Ίσκε ΧΥΙΠΙ. 27. 

3Ο δὲ εἶπεν Τὰ 
3” / ΔΝ 3 ΄ 

ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 

δυνατὰ 
λ ω . ὁ , 

παρα τῳ Θεῳ εστι. 

38 Εἶπεν δὲ Πέτρος 
3 Ν ε ιο 3 ΄ 

1δοὺ ἡμεῖς ἀφέντες 
ν ο 3 : / ΄ 

τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. 

59 "Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῦ 
ι 3 ΄ 3 ε! 3 δν 

ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 

οἰχίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς 
δν .” 3” 

ἢ γονεῖς ] γυεῖς Ἰ 
τέχνα 
ει ο , έν 
ἔνεχεν τῆς βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ, 

5ο "Ὃς οὐχὶ μὴ 
ἀπομάξῃ πολλαπλασίονα 
ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ 

καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
Π 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον πε αρ . 

8908 ΑάΑΙΝ ΕΟΠΕΤΗΙΙΙ5 ΗΙΘ ΘΌΕΕΕΠΗΙΝΑΡ. 

1 Κα) ἀναδαίνων ὁ ̓ ]ησοῦς 

εἷς Ἱεροσόλυμα 
83 "Ἠσαν δὲ ἐν τῇ ὑδῷ ἆνα- 

θαΐνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, | 

χαὶ ἦν πεοάγων αὐτοὺς 

ὁ ̓ ]ησοῦς, χαὶ ἐθαμιξοῦντο 

καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοξοῦντο. 



ᾱἱ ὰ, ιλί 

Γ 

1Ν ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙΟ5. 1956 
θέ 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΙΣΧ. 260. Μαηκ Χ. 27. Ίυκε ΧΥΠΠ. 27. 

Όνοπα, απά εαϊὰ πίο ἔποπα, ; {ποπα, 5α1ξ], 3Τ Απ ιο α1ς, 
| 1ο (ήπος νγ]]ο]ι 

έν πιουι ἐ]λής ἵ5 Πππρορβίδίος ; ἨΠΙ πποπ 16 15 Ἱπιροβαῖρ]ο, , ἄ9θ Ἱπιροβείρ]α γη] πηοῃ 
Ῥαΐέ πού γη] (ος : 

ια γη αοά ἵ {ον νην ἄοὰ 
αἲ! ὑήπσς αγο Ροββῖρ]ο. αἲ] (ήησ5 αγο ρορβ]β]ο. αγθ Ῥοβδῖρ]ο γη(]ι αοα, 
3τ Ἔ]ιου απδιγογοά Ῥοΐου, | 5 Του Ῥοίου Ῥοσαν 3 οι Ῥοΐον 
απ βαϊά απίο Είπα, {ο 5αγ ππίο ἨΙπη, βα1ς, 
Ῥε]ιο]ά, Ίνο Ίανο /ογναλεν ; Ἰμο, νο Ίανο ]θβ ιο, νο Ἠανο {ε[ϊ 
α11, απ {ο]οπνος ίσο; π]ναξ , αἲἲ, απά Ίανο {ο]]ονγοά {λαρ. ; 411, απιά {οἱ]ουγεά {1οο, 
β]ια]] ννο Ἰανο {λογοίογο 2 

328 Ῥοου]ίαν {ο ΜΙαίὲ. 3 Απά ἆορις απβπγογοὰ 
| απᾶ εαἷ, 3 Απά Ἰο φαἰα απί{ο {Ποπῃ, 
Γ Υου]γ Τ καγ απίο γοι, ὙονΙ]γ Τ 5αγ ππίο γοι, 

3 Απά ονογγ οπο Εἶιαί Ἰαθι Τ]ουο ἶ5 πο ππαη ἐμαῖ Μαίμ | Τηογο ἵ5 πο παση ἐλαί ἸαίἩ 
/ογ8αζεη Ἠοι56Β, ᾿ 16βς Ἰποιρδο, 1αβς Ἰουςο, οΥ Ῥαγοηί», 
ος ῬγείμγοὮ, ο βἰδίους, ου Ῥγοίμγου, ΟΥ 5ἰδίους, οἳ Ἠγδί]τοῦ, 
ος {πΐ]ου, οὗ πποίμου, οἨ {αΐέ]1ου, ο ΠΙΟίΠοΣ, 
ος νο, οἳ επ]άνοη, οἳ γήίο, ο ομϊ]άτεν, ος να, οἳ οἹπ]άτου, 
οὗ Ἰαμάς, {ου οὗ ]απᾶ5, {ου {ου 

τΏΥ Παπιθ΄ς 5αχκο, Π1Υ βακο, απᾶ έλα σοβρο!’, | {ο Κἰπσάοια ο6 ἀοᾶ”ς εαζκα, 
5Ία]] γεοεῖνα [50 Ῥτἱ Ίιο ελα] τουσῖνο 50 Ύγῃο εα]] πού γεοεῖυε 
αη. Παπάγος -{ο]ὰ, Γ απ Ἠαπάτος -{ο]ᾶ πΙαΠΙο]ά ππογο 

πουν; ΤΠ ἐμῖς πιο, ἵπ Οχῖς ϱγεβεπέ 11ππο, 
Ἠομδοβ, απᾶ Ῥνοίμτοῦ, απά 
εἰκίογα, απά πποίλου5, απά 
ομ]άγοπ, απά ]απά, νηί] 
Ρογ5θοΙοΠ; 

απά εια]] Ππῃογ]ί απά Ίπ ἐ]α πνοτ]ά {ο οσπἹο. | απά Ίη ἴ]ο γογ]ἀ {ο ο0πΠ1θ 
ενοτ]ηδίπσ Πίο, οἴογπα] Ηΐο, Ἰ{ο ουσγἰαδείηι]. 
50 ἙῬνέ πΙΔΏΥ ἐλαί αγο δι Ῥιέ πἸαπΥ (λαί αγ. 
Πγεί ε]ια]] Ὦο Ἰαδί, απά Πναί 5α]] Ῥο Ἰαδέ; απά 
ἴια ]αςί εἶια]] Ὦο βγεί, πο Ἰαδί βγεί. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

«.Εβ05 ΑΟΑΙΝ ΤΟΕΒΕΤΗΕΙΗΙ5 ΗΙ5 ΒΌΕΕΡΠΙΝΑΒ. 

ΧΝ. 17 Απᾶ ᾖοριις 55 Απά {ιογ νγογο Ιπ {]ο ἳ ) 
φοἶπῳ πρ {ο 1 ογήβα]οπῃ, Ίναγ σοῖης πρ {0 Γογβα]θη; 

απ; οβας γγοηί Ῥοίογο (λοτη: 
απιά {Πογ Ίνογο αιπαζθᾶ; απά 
45 (Ίου {οουγος, νου νγεγο 

Γ αβαῖᾶ, 
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Ματιπεν ΣΧ. 17. 

παρέλαθεν 
τοὺς δώδεκα (ωαθητὰς) 
χατ᾽ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὑδῷ 
εἶπεν αὐτοῖς 

15 ᾿Ιδοὺ ἀναξαίνομεν εἷς 
“Ἱεροσόλυμα, 

χαὺ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδοθήσεται 
τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 

γβαωματεῦσιν, καὶ χατα- 
χρινοῦσιν αὐτὸν 3ανάτῳ, 
15 Καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
τοῖς ἔθνεσιν 
εἰς τὸ ἐωπαῖξαι 

χαὶ μαστιγῶσαι 

καὶ σταυρῶσαι, 
καὶ τῇ τρίτη ἡμέρῳᾳ 
ἐγερθήσεται. 

ΡΑΒΑΙΤΕΙ,  ΡΑΡΘΡΑ(αΕΡ 

Μλδαηκ Χ, ὁ2. 

Κά) παραλαεὼν πάλιν 
τοὺς δώδεχα 
2/ ἤρξατο 
αὐτοῖς λέγειν τὰ 

μέλλοντα αὐτῷ συµεαύειν, 
55 "ρτι, δοὺ ἀναδαίνομεν εἰς 
ε / 

Ἱεροσόλυμα, 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδοθήσεται 
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς 

γαμματεῦση, καὶ χατα- 
κρινοῦσιν αὐτὸν ανάτῳ 
καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 

τοῖς ἔθνεσιν, 

ὃ Καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 

χα) ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
χαὶμαστιγώσουση αὐτὸν καὶ 
ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, 
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρως ᾽ 
ἀναστήσετα,. 

ΦΕΗΟΤΙΟΝ ΤΝΙ. 

ὕσκο χμ οἱ. 

81. Παραλα δὼν δὲ 
σοὺς δώδεκα 

᾿Ιδοὺ ἀνακαίνομεν εἰς 
“Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσε- 
ται πάντα τὰ γεγθαμµµένα 
διὰ τῶν προφητῶν 

τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου" 

3 Παραδοθήσεται γὰρ 
φοῖς εθνεσιν 

καὶ ἐμωπαιχθήσεται 
χα ὑορισθήσεται καὶ 
ἐωπτυσθήσεται, 
55 Κα) µαστιγώσαντες 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 
ον, νο ᾷ 

τι Ἕμτει τα τη 
ἀναστήσεται. 

ΤΗΕ ΑΜΒΙΊΙΟὉΒ ΒΡΩύΕΡΤ ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΝ5 ΟΕ ΖΕΒΕΡΕΕΣ, 

5 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ 
- 2 ” εν ο να 

ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεοεδαίου 
μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, 

προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά 

σι ἀπ αὐτοῦ. 

5Ο δὲ εἶπεν αὐτῇ 
Τ/ θέλεις; 

΄ ” -” 

λέγει αὐτῳ 

ὅδ Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 

᾿Ιάκωξος καὶ ᾽᾿]ωάννης 
υἱο) Ζεδεδαίου 

λέγοντες αὐτῷ 

Δι/δάσκαλε, «έλοωεν ἵνα ὃ 
ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃης 
πα 
ἡμῆ. 
56 "Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς 

Τ{ θέλετέ µε ποιῆσαι ὑμῶ ; 
ὅτι Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 



Ματτηςν ΧΝ. 17. 

{οο]ς 
νο {πνοῖνο ἀκαρ]ος 
αρατί η {πο νναγ. 

απᾶ εαϊά απίο ποπ, 
18 Ῥο]ο]ά, νο σο πρ {ο 
1ογυδα]δτη : 

απᾶ {1ο Θοῦ Οἱ ΤΙΔΠ 
5μα]] Ὄο Φείγαφεά 
ππί{ο {πο οΙοί Ῥηοδί5, απᾶ 
πη{ο {ο εοπΊρεςδ; απά {αγ 
«Πα]] οοπάσπαΏ Ἠῖπα {ο ἀθαί]ι. 
15 Απά ελα]! 
ἀε]ϊνον Ἰήπα {ο {1ο (οπέ]]ος 
{ο παοςῖς, απά 
{ο 5οοπσσε, παπά {ο ογιιοΙ(γ 
Ἠΐπη : 

απᾶ {ια γα αι 

Ἠθ ε]ια]] γἶδε ασ α]Ἡ. 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

Μακ Χ. ὁ2. 

Απά Πο {οοῖ]ς ασαἴπ 
ἔλνο (πνο]νο, 

απά Όσσα {ο {6]] ἔποπι 
ναί Οππςσς ελοι]ά αρροπ 
ππ{ζο Ἠ1πι, 

56 αγΊΠο, 
Ἐο]ιο]ά, νο σο πρ {ο 
ΡΟ ΠΟ 

απά ο Φον ΟΕ πια 
δ[ια]] Ὦο ἀε]νογοά 
ππ{ο ο ομ]οί Ῥτ]οδί5, απά 
πη{ο (ο 5ο]ρα5δ; απά ἴπογ 
5μα]] οοπάσιηπ Πϊπι {ο ἀθαίμ. 

απά ελα]] 
ἀο]ϊνου Ἠϊπα {ο {πο ἀθηίι]ος: 
δα Απὰ νογ λα] τηοσ]ς 1Η, 
απ 5μα]] 5οοπγσο ΗΙπη, 
απά μα] αρῖς αροῃ. Ἠ151, 

απά επα]] Ἰς]] Ἠΐην; 
απά ο (τά ἆαγ 
[ο 5μα]] τ]ο αρα1η. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΥΙ. 

19Τ 

Ίσεαι ΧΝΠΠ. 91. 

51 Τμοι ο {οοῖς τιηέο Ε1Πα 

νο νο]νο, 

απά βα]ά ππίο ἔ]ιοπη, 
Ῥο]μο]ά, νο 5ο πρ {ο 
«Γογαφα]θίὴ, απ αἲ] (Ἠήπος 
Οναί απο αντ]ίεη ὮΥ ιο 
Ρτορ]ιοί5 οοποεγηῖπς 
πο 8ο. ΟΕ πιαπ 
εμα]] Ὃο αοοοπιρΗε]οά. 

55 Ἐον Ίο εἶια]] Ῥο 
ἀοἩνογοᾶ τιπίο {πο (αοπί]]ο5. 
απαά ελα]] Ὦε πποσ]κοςᾷ, 

απά ερϊ(οβα]]γ οπίγοαίος, 
απ ερ]έοᾷ οἩ: 
55 Απάα ἴπαεγ εμα]] εσοατσο 
Ἰήπα, απ ραΐ Ἠἶπα {ο ἀθα(; 
απ {ιο (γα αι 
Ίο εΊα]] τῖδο ασα1η. 

Της ΑΜΡΕΙΤΙΟΟΒ ΒΕωῦΕΘΒΤ ος ΤΗΕ ΒΟΝΒ ΟΕ ΖΕΒΕΡΕΕ. ̓  

30 Γ]αη οπππο {ο Τα 

{ο πιοίποτ οἱ 

Ζεβεος)ς οἰή]άτοι υγ] 
Ἠθν 50ΗΠ8, γγουδμΙρρίης πι, 
απιά ἀθριήης α οστίαϊπ (ήπιο 
ος Ηίπη, 

31 Απά ιο εαἷά ππίο Ἠον, 
Ἠμαί νε έἶνοιι | 

Ό]ο α(ᾗ υπίο Ἠϊπα, | 

96 Απά απο απά «1ο1ῃ, 

(ιο 5οπ5 ος Ζερεᾶςο, 

6ΟΠ16 Πίο Είπα, βαγΊπα, 
Μαξίου, σνο νο] (να ἴἶχοιι 

αλοι]άσβί ἆο {ου 15 ν]αῦ- 

«οονον νο 5α]] ἀθβῖτο. 

| 55 Απά Ἰο ϱαἷὰ απίο ἔλοπῃ, 
Ἠγ]ιαί γγου]ά γο (ιαί 
ΓΙ εἸλου]ά ἆο {ου γοι ὃ 

ϱ5τ Ἔμου εαἷά απίο Ἠάπι, 
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ΜΑπΙΗςυΥ ΧΧΧ. 91. 

Ἠ,πὲ ἵνα χαθίσωσιν οὗτοι 
οἱ δύο υἱοί µου 
εἷἲς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς 

ἐξ εὐωνύμων σου 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
3 ᾽Αποχριθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς 

εἶπεν Οὖκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε, 
Δύνασθε πιεζ τὸ ποτήριον 
ὃ ἐγὼ μέλλω πίνευ : 
(καὶ τὸ βάπτισμα ὁ ἔγω 
βαπτίζαµαι βαπτισθῆναι) 
λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα. 
35 Λέγει αὐτοῖς 
σὺ μὲν ποτήριό) µου 
πΊεσθε, (κα) τὸ βάπτισμα 
ὁ ἔγω βαπτίζοµα; βαπτι- 
σθήσεσθε) 
σὸ δὲ χαθίσαι ἐκ δεξιῶν 
ὧου καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὐκ 
ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι ἀλλ᾽ 
οἷς ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ πα- 
τρός µου. 

3: ἸΑχούσαντες δὲ οἱ δέχα 
ἠγανάκτησαν περὶ 

τῶν δύο ἀδελφῶν, 
55 3Ο δὲ ᾿Τησοῦς προσκαλε- 
σάμενος αὐτοὺς εἶπεν 
Οἴδατε ὅτι οἱ 
ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

Χατακυριεύουσιν αὐτῶν χα) 
οἱ μεγάλοι 
χατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
3 Οὐχ οὕτως ἔσται ἐν 

ὑμῖν ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν 3έλ 
ὑμῶν μέγας γενέσθαι, 
ἔστω ὑμῶν διάκονος, 
5 Κα) ὃς ἐὰν 9έλῃ ἐν ὑμῖν 
εἶναι πρῶτος, ἔστω 
ὑμῶν δοῦλος" 

3 "Ὢσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἂν- 
θεώπου 

ΤΑΒΑΙΙΕΙΗ ΡΑΘΡΘΑαΡΒΡ 

Μαεκ Χ. ὁσ. 

Δός ἡμῶ ἵνα 

εἷς συυ ἐκ δεξιῶν κα) εἷς 
ἐξ ἀριστερῶν χαθίσωμεν 
ἐν τῇ δόξη σου. 
58 30 δὲ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
οὐκ οδατε τί αὐτεῖσθε, 
Δύνασθε πιεῇ τὸ ποτήριον 
ὃ ἐγὼ πίνω, 
ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 
βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι : 
ὃν Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνά- 
ὠεθα. Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς Τὸ ποτήτιον ὃ ἐγὼ πίνω 
πίεσθε, χα) τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτι- 
σθήσεσθε: 

35 Τὸ δὲ χαθίσαι ἐκ δεξιῶν 
µου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ 
ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ) 
οἷς ἠτοίμασται. 

41 Κα) ἀκούσαντες ὁἱ δέκα 
ἤεξαντο ἀγαναχτεῦ περὶ 
ΙἸαχώδου χα) ᾿]ωάννου. 
- Κα) προσκαλεσάµµενος 

αὐτοὺς ὁ Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Οἴδωτε ὅτι οἱ 

δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 

χατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ 
οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
χατεζουσιάζουσιν αὐτῶν, 
5. Οὐχ οὕτως δὲ ἐστιν ἐν 
ὑμῇ' ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν 9έλῃ 

γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῦ, 
ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
Ἡ Καὶ ὃς ἐὰν 3έλῃ ὑμῶν 
γενέσθαι πρῶτος, ἔσται 
πάντων δοῦλος. 

46 Κα; γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου 

ΤΟΚΕ. 
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ΜΑΤΗΕΥ ΧΧ. 21. 

γαπέ ε]ναί ἴ]χοδο ΤΗΥ {νγΟ 5ΟΠ8 
πΙΑΥ 5έ, {ο οπο ΟΠ {1γ 
τ]σλί Ἰαπᾶ, απά λαο οίμεν 
οἩ. ια ἰε]ῖ, ἵπ ἴιγ 
ΚΙπσάοπη, 
33 Ῥιί ᾖοδιι απςπγογοᾷ απιά 
κα], ο Κπον που 
πηλού Υο αθ]ς. «1γο γε αὐῖε ἰο 
ἀπιπ]ς οἱ ἴλλο ορ ὑλαί 
εἰια]] ἀνίπ]ς οἱ, απά {ο Ῥο 
Ῥαρίσος νυν] ἔ]νο Ὀαρίάδηι 
Οναί Τ απι Ῥαρσζος ναι 
Του εαἡ απίο Ἠΐπι, 
Ίο ατε αὐ[ο. 
35 Απ Ίο ςαϊ] απίο ἴλοπ, 
Ὑο ε]ια]] ἀγπίς Ιπάσοᾶ 
οἱ πιγ «ΠΡ, 
απά Ῥο Ὀαρίζοᾶ γι 
Όιο Ῥαρίϊκπα ναί Τ απι 
Ῥαρθσαά γη: 

Ῥαΐέ {ο 56 ο. ΠΙΥ τὶσ]ό 
λαπᾶ, απά οἩ τάΥ 16β, 
18 πο 1ΙΠο {ο σἶνο; Ῥαέ 1έ 
ελα]] Ῥο σίνοπ {ο ἴλοπι 
{ον ποσα 16 ἶ Ῥτοραγθά 
οἱ πιγ Εαί]ιος, 
3 Απά ν]οῃ έλο {οι Ἠθατά 
Ἡ, ἴλογ νγογο 
ππουεάί τοι παφπαίίοτι 
αφαϊπαί ἴπο ἴννο Ὀτοί]νοι. 
35 Ῥιέ ὦᾖοδις οα]]εά ἴἶνοια 
ππίο Ἠϊπα, απᾶ καϊᾶ, 
ὙΎο πουν (ναί ἴ]νο 
Ῥτῖποςς οἱ 
Ώιο (οπί]ο5 οχογοῖθο 4ο- 
πιϊπίοπ ονον ἴἶνοια: απ ι6Υ 
ἐαί αγε (γεαί οχοτοῖδο 
ααθλοτΙϐγ προπ. (Ἴχοπῃ, 
35 Ῥαή 16 ελα] ποί ο 5ο 
4ΙποΠς γοι: Ῥιέ νΥ]λοβοθνοΥ 
γνη] Ῥο ρτοαί απιοπί οι 
Ιεί Ἠΐπι Ὄο γοι πἰη]δέθυ : 
3τ Απά π]οβοσνου 
το ὃε ολῖεί απποπς γοι, 
Ἰεί ήπια ῶο γοιν βογναΠί : 

Μαεηκ Χ. ὁτ. 

αναπό Πίο ας (ια νο 
ΠΊΑΥ δἵέ, οπο Οπ {11γ 
γίολί Ἠαπά, απά ἴλο οὔ]ιος 
οἩ ϐ]γ 1ου Ἰαπά, ἵπ ΕΥ 
91ΟΥ}. 
98 Ῥαΐ ᾖο5ας 
εαϊά απίο {ποπα, ο Ἰπου πού 
πλαζ Υο αξκ: οαἩ γα 
ἀππ]ς οἱ ιο ορ ἐαί 1 
ἀπιπ]ς ος απά Ὦο 
Ῥαρίϊσοᾶ νι νο Ῥαρίίδιι 
Ενας Τ απ. Ῥαρίιζος νη( 2 
99 Απά {Ίχογ δαγ Πίο Ἠΐτη, 
Ίγο οαἩ. 
Απάᾶ ᾖορις αϊἆ ππίο {ποδπη, 

Ύο ελα] Ιπάσοὰ ἀνίη]ς 
οϐ {ιο «πρ ὑ]ιαί Τ ἁνίη]ς ος: 
απά νη(Ἡ 
Έιο Ὀαρίίςπι ἐλαῦ Τ απι 
Ῥαρσζοᾶ γέλια] 
εἸια]] γο Ῥο Ῥαρίίσας : 
40 Βηΐ {ο ϱἳξ ΟΠ ΠΙΥ τὶ]σ]ύ 
παπά απά οἩ ΠΑΥ 1ος παπά 
ἵς ποῦ πηΊπθ {ο σἶνο; Ῥι6 1έ 
ϱ]α]] Ῥο σῖνετ {ο Ί]ιοπι 
{ου νο 1 15 ῥτορατεά., 

1 Απά πΥηθηῃ έ]ο ἴοη Ἠθαγά 
16, που Ώοραπ {ο Ῥο 
πιπο]ι αἱπρ]εαδοά 
ση] «απ1ος απᾶ 9 ομῃ. 
45 Ῥμίΐ «οβιις οα]]οά ἴΊχεπι 
{ο Πάπα, απά φαϊ(] ππ{ζο Ίο, 
Ύο Ἰκπιουγ ναί (Ίνογ γῖο]ι 
αγο αοοοιιηίθὰ {ο τα]ο οΥος 
ἀϊο (οπ]ο5 οχογοῖο ]οτά- 
Η1ρ ονος ἴἶοπα: απιά ὑλοῖν 
σγοαί 9165 οχογοῖδο 
απἰλοτϊίγ προῃ {Ίχοιῃ. 
45 ῬἙμ{ 5ο ολα] 1 ποῦ Ῥο 
4πιοπς γοι:. Ὀ{ γνοβοσγου 
Ψ] Ὦο στοαῦ απποπης γοιι, 
ε]ια]] Ὃο γοιτ ππΙΘίο : 
3 Απά ν]οβοσγοχ ος γοι 
γη] Ὦο ἔἶιο ομΙοίοί, 

βΜα]1 Ὃο βογναπί οἱ αἰ1. 
38 Ένοιι ας ἴἶο Βοπ ΟΕ ΠπΙαΠ | 45 Ἐογ ονοµ (ιο Βοπ οἱ ΠΙάΠ 

Τ0κεΕ. 
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Μλαδττηῆπεν ΧΧΧ. 28. 

οὐκ ηλ.θεν διακονηθήναι, 

ἀλλὰ διακονῆσαι 
ο” α Μ 3 - 

χαὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρῳ ἀντὶ πολλῶν. 

Μδεκ Χ. 45. 

οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, 
ἀλλὰ διακονήσαι 

Ν ανά ν νΊ ” -- καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ | 
| 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 

ΦΗΕΟΤΙΟΝ ΤΥΙ. 

Ίσκε ΧΥΠΙ. ὁδ. 

ΟσΕΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΗΙΝΌΟ ΝΕΑΗ «1 ΕΠΙΟΠΟ. 

.» 

3 Κα) ἐκπορευομένων αὐτῶν 

ἀπὸ Ἱεριχὼ 
ἠκολούθησεν αὐτῷ 

ὄχλος πολύς. 
5ο Κα) Ἰδοὺ δύο 

ῃ / 
τυφλο) καθήµεενοι 

παρὰ τὴν ὁδόν, 
) / 
ἀκούσαντες 

ὅτι ᾿Ιησοῦς 
παράγει, 
ἔκραξαν λέγοντες 
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, 

υἱὸς Δαυίδ. 

51 "Ο δὲ ὄχλος, ἐπετίμησεν 

αὐτοῖς 
ἵνα σιωπήσωσιν" 
οἱ δὲ μεῖζον 
ἔκραξαν λέγοντες ΚύρΙε, 
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυίδ. 
85 Κα) στὰς ὁ ̓ ]ησοῦς 

| 

ο καὶ 
” 3 ε ΄ 

ερχονται εἰς Ἱεριχωώ. 
έν 3 ” κ 2 ο” 
Καὶ εἈποβευομενον αὐτοῦ 

ἀπὸ Ἱεριχὼ 

χα) τῶν μαθητῶν αὐτοῦ λα) 
ὄχλου ἱκανοῦ 
ε ρε , , 
 νιος Γιμαίου Ῥαρτίμαιος 

συρλὸς προσαίτης ἐκάθητο 
παρὰ τὴν ὁδόν. 

αἲ Καὶ ἀκούσας 

ὅσι ᾿]ησοῦς ὁ Ναζαρηνός 
ἐστιν, 
ἤεξατο κράζειν καὶ λέγειν 

“Ο υἱὸς Δαυίὸ ᾿ησοῦ. 
ἐλέησόν µε. 
38 Κα) ἐπετίμων | 
αὐτῷ πολλοὶ 

ἵνα σιωπήσῃ" 
ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἔκραζεν 

Υ)ὲ Δαυίὸ, ἐλέησόν µε. 
49 Καὶ στὰς ὁ ᾿Τησοῦς 

π- 
εἶπεν φωνήσατε αὐτόν. 

Καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν 

λέγοντες αὐτῷ 
Π 

95 ᾿Εγένετο δὲ 

ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν 

εἰς Ἱεριχὼ 

τυφλός τις ἐκάθητο 

παρὰ τὴν ὑδὸν ἐπαιτῶν. 
36 ” Αχούσας δὲ 

ὄχλου ὃιαπορευοµένου 
ἐπυνθάνετο τί είη τοῦτο. 
αν δλ.. μον Απήγγείλαν δὲ αὐτῷ 
” .) .” . ρω 

τι ᾿]ησοῦς ὁ Ναζωραῖος 

πο ος | 
55 Κα) ἐδόησεν λέγων 

᾿Τησοῦ υἱὲ Δαν[ὸ, 
ἐλέησόν με. 
5 Κα) οἱ προάγοντες ἐπετί- 
ἁων αυτῶῷ 

Π 
, 

ἵνα σιγήση" 
“ 

αὐτὸς δὲ πολλῶ μᾶλλον 
οι 

δε 
ἔκοαζεν 

εἰ Ξ ’ ο) , ΄ 

Υἱὲ Δαυ[ὸ, ἐλεησόν µε. 
30 Στωθεὶς δὲ ὁ ᾿Τησοῦς' 

μ 

ἐκέλευσεν αὐτὸν 
ϱ .ν Ν ναί 
ἀχθῆναι πρὸς αὐτυν. 



Ματτπεν ΣΧ. 28. 

οαΊπο ποί {ο ο πηηϊείογοςα 
ππίο, Ῥαξ {ο π]πϊδίου, 
απά {ο σῖνο Μὶ5 [ο 
ἃ ΤΑΠΒΟΙΑ {ΟΥ ΠΙΔΗΥ. 

1Ν ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ ΙΡ. 

Μαηκ Χ. 45. 

σαπιο ποί {ο Ὀο πηπ]δίοτοςα 
απίο, Ὀιξ {ο ππ]σίου, 
ππά {ο σἶνο 5 Πίο 
ἃ ΤΑΠΞΟΠΑ {0Υ ΠΙΔΗΥ. 

ΘΕΗΟΤΠΟΝ ΤΥΙΙ. 
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Ίΐσκε ΧΥΤΙΙ. 95. 

ΟσΕβΕΡ ΟΕ ΤΗΝ ΒΙΠΙΝΡ ΝΕΑΕ «ΕΠΕΙΟΠΟ. 

35 Απά, αν {εψ ἀερατίεά 
ᾖγοπι «εγῖομο, 

α στοαί πππ]έπᾶς 
{ο]]ουγοὰ Ἰήπα. 
59 Απά, Ώο]ιο]ά, ἔννο Ὀ]πά 

ποη 
βιέήπςσ ὮΥ ἴἶλο Ίναγ εἶάο, 

νν]λοη {ου Ἱδατά (αί 

{ο5ιβ 
Ρα856ά ΡΥ, 

οτἷοά ους, 5αγΊησ, 

Ἠανο ΠΊΘΤΟΥ ΟΠ 118. 
Ο Τον, ἀνοι 5οπ ος Ώανῖᾶ, 
1 Απά {νο πιπ]Ηίαάο 
τεῦιλτο ἴἶνεπα, Ὀδεπ 5ο ἴΠ6Υ 
ειοιι]ά Ἰοἱά Εἰνοῖς Ῥοσσο : 
Ῥαέ (1ογ οτῖεὰ 
νο πιοτο, βαγΊπς, 
ἨΗανο πιοτογ οἩ 5, ο Τον, 

ἴνοι 5οἩ οἳ Ώανιά. 

95 Απ οδις είουᾶ 51]. 

απὰ οα]]οὰ έἔλοπῃ, 

45 Απά {Πογ οαπ]ο 
(ο «1 οτίομο : 
απᾶ α5 Ἆο γνοπί οί 
οἱ ο ενῖομο 
γθ]ι μ15 ἀδοῖρ]αος, απιά 
α σνοαῦ παπιῦοχ ος Ρεορ]ε, 

Ῥ]πά Ῥαπάπιοιαδ, ύλό 6Ο0Π 

οἳ Τπποιι5. 
α6 ὮΥ ἴἶιο Πϊσινταγ εἰάα 

ποσσ]πσ. 
απ Απ γνᾖοη ιο Ἠδαατά {λα ῦ 

16 ναβ {οδαφ οῦ Ναζατοί]ι, 

Ἀο Ροσαπ {ο οτΥ οἱ, απά αγ, 
16815, ἴποι 5οπ οἱ Ώαντά, 
Ἰανο 1ΙΠΘΓΟΥ ΟΠ 116. 

35 Απά ΠΙΠΥ 
ομαγσος Ἠϊπα (ναί Ίο 
ϱλοι]ά Ἰιο]ά Ἠ15 Ῥοασο : 
Ῥαέ Ἰο ον]ιοᾷ 
νο πποτο α σγοαῦ ἀομ], 

Τ]οι 5οη οἱ Ώανιά, 

Ἠανο ΠΙΟΥΟΥ ΟΠ Πο, 

[49 Απά ᾖοδας εἰοοἆ 5611], 
' απᾶ οοππππαπά ος Ἠϊπι 

{ο ϱο σα]]οά. 

Απά (ογ οα1] (νο ιά 

Πας βαγίησ απο η, 

[595 Απά 16 οππ]θ {ο Ρα58, 

Γ ναί, α5 ο σνας 6οι)θ 
π]σ] πΠ{ο ο ογόμο, 

α ορτίαΙῃ Ὀ]ππά 1η 

ρα Ὦγ πο ναγ εἶάο, 
Ῥορσῖπσ : 
δδ Απά Ἠοατίπσ 

Όνο παπι] ἑαᾷο ραξς Ὀγ, 
ο αθ]κοά ναί 16 πθαί, 
τ Απά Όνογ Μο]ά Ἠϊπι, ενα 
ο; σας ος Ναταγείλι 
ΡαδδοείἩ Ὦ}. 
5δ Απά Ίο οτἷος, βαγΊπς, 
«19815, {μοι δοπ οἱ Ώανίά, 
Ἰανο ΠΙΟΥΟΥ ΟΠ 1ηθ, 

55 Απά {ιογ νο] γνουί ο - 
γενεά 111, ἐξ Ἠο [ίουο 
5μοιι]ά οἰά Μὶς ρεασε: 
Ῥα6 πο οτ]οᾶ 
δο Ίππο] ια ΊπΟΥ6, 

μοι 5οηπ ο Ώανιά, 

Ἰανο ΤΠΘΤΟΥ ΟΠ ππο, 
10 Απά οβις είοος, 
απ. οοππππαπά ες Ἠ1πα 
(ο Ῥο Ὀνουσ]έ απίο Ἠήπη : 
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ΜΑπτηευ ΧΧΧ. 92. 

ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν 
Τ{ 9έλετε ποιήσω ὑμῆ : 
58 Λέγουσν αὐτῷ 
Κύριε, 
ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλιμο) 

ἡμῶν. 

δᾳ Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 
᾿]ησοῦς ἤνψνατο τῶν ὀμμά- 

των αὐτῶν, 
χαὶ εὐθέως ἀνέελεψαν 

χαὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

Μαπκ Χ. 49. 

Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε, 
5ο ἵΟ δὲ ἀποξαλὼν σὺ 
ἑωάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας 
ᾖλθεν πρὸς τὺν ᾿1ησοῦν. 
δὲ Καὶ ἀπυχειθεὶς 

αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 

Τ{ 9έλεις ποιήσω σοι; 
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ 

'Ῥαξδουνί, 
ἵνα ἀναελέψω. 

6 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῶ 

"Ὕπαγε, ἡ πίστις σου 
σέσωκέν σε. 
Καὺ εὐθὺς ἀνέελεψεν, 
καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 

δν Ὁ -” 5 ω εδ. 
(σῷ ᾿Ιησοῦ) ἐν τῇ ὁδῶ. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΤΥΤΙΙ. 

Ίσκε ΧΥΙΠ. 40. 

᾿Ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ 

ἐπηρώτησεν αὐτόν 

51 Τ{ σοι 3έλεις ποιήσω: 
ὁ δὲ εἶπεν 
Κύριε, 
ἵνα ἀναθλέψω. 

45 Καὶ ὁ ̓ Τησοῦς εἶτεν αὐτῷ 
᾿Ανάξλεψον' ἡ πίστις σου 
σέσωχέν σε. 
58 Καὶ παραχεῆμα ἀνέθλε- 
Μεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ. 

᾿Οπητβτς Ἐντην το ΕΕΌΒΑΙΙΕΜ. 

ΧΧΙ. 1 Κα) ὅτε 

ἤγγισαν εἲς Ἱεροσόλυμα 
καὶ ἦλθον 

εἰς Ῥηθσφαγῇ 

εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν, 
σότε ὁ ᾿]ησοῦς ἀπέστειλεν 

δύο μαθητὰς 
3. Λέγων αὐτοῖς 

Πορεύεσθε εἰς τὴν 
χώµην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, 
καὶ εὐθέως 

ε ΄ ” ΄ 

εὑρήσετε ὄνον δεδεωένην 
χαὶ πῶλον μετ αὐτῆς" 

ΧΙ. 1 Καὶ ὅτε 

ἐγγίζουσιν εἰς ἹἹεροσόλυμα, 

εἰς ῬΒηθφαγῆ καὶ Βηθανίαν 

πεὺς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν, 
ἀποστέλλει 
δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
3. Καὶ λέγει αὐτοῖς 
ε Φ 3 Δ 

Ύπάφετε εἰς τὴν 

χώµην τὴν χατέναντι ὑμῶν, 

χα) εὐθὺς εἰσπορευόμενοι 

εἰς αὐτὴν 
ε / .” Ἂ ἡλ 

εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, 

ΧΙΧ. 38 Καὶ εἰπὼν ταῦτα 
ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, 
ο) ΄ 3 / 

ἀνακαίνων εἲς Ἱεροσύλυμα. 
3 Καὶ ἐγένετο 
ὡς ἤγγισεν 
εἰς Ῥηύφαγῇ καὶ Ῥηθανίαν 

Ν Ν.., ας ολ /{ πρὸς τὸ Όρος τὸ χαλούμενον 
. ΄ 

ελαιών, 

ἀπέστειλεν 
δύο τῶν μαθητῶν 
50 Ἐ/πών 
ε 3 Ν 

Ύπαγετε εἰς την 

χατέναντι χώµην. 
. 3 3 / 

εν Ά ε/σποθευῦµενο/ 

εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, 



Ματτηῆπευ ΧΧΧ. 92. 

απιά εα1ά. 
ναί γη] γο ναί 
1 εἰνα]] ἆο απίο γοιι Ὁ 
35 Έμαυ 5αγ απίο Είπα, 
1.ογᾶ, ναί 

οχ 6Υ65 ΠΙαΥ Ῥο ορεπος. 
8 5ο «οσα» Ἰαά οοπιραβείοΠ 
οἩ {λσπα, απἆ (οασ]ιοᾶ 

Ειαῖν ογε» : 

απιά ἐπιππεαία(εἷή 
Οοῖν ογος τοσσϊνος αἰσ]ιί, 
απ (Ἴλου {ο]ογγοά ήπη. 

ΙΝ ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙΡ. 

Μακ Χ. 49, 

|. Ῥο οἳ σοοᾷ οοπιονί, τῖδος 
Ἡο οα]]οί] ἴ]οο, 

δο Απά Ίο, οαδίῖηπσ αγγαγ 
Ἰή5 σαγπιοηί, 1056, 
απᾶ οαπηο {ο 1] ο5115. 
δι Απά ο ο5ιι5 απβνγονοᾶ 

{ απά κα αππίο Ἠϊπι, 
πας φις ποια (ια 
1 εΠοι]ά ἆο ππ{ο ἴ]οο ὁ 

Ἔ]ο Ῥ]πά πιαπ 5αἷᾶά 

Γ απίο Ἠϊπα, Τ,οτὰ, ναί 

1 πα]σ]ί τοσοῖνο πΠΙΥ εἰσ]ῦ. 

568 Απά «οριις βαἷά απέο ἨΙπα, 
(ο ἴνγ αγ: ἴ1γ 
{ΑΙ Ἠαί]ι πιαᾶο {αυ πγλο]ο, 

ΓΑπά ΠππισθΙα{ο]γ 
ο τασσῖνας 5 εἰσ]ηί, 
απ {ομουγγοά ἆ;σριις 

Γ 1π ἴπο γγαγ. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΕΥΠ. 
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Ίσκο ΧΥΠΙΙ. 40. 

απά νΠθῃ Το Ίνα5 6ΟΠΊΘΊΘΑΥ, 

Ἆο αξ]κος Ἠϊ, 
1 αγΊπο, 
ἡγλαί νν]ς ἔἶοι ναί 
Τ εμα]] ἆο απίο ἐἶοο 
Απά ο εαἷᾶ, 

Γογᾶ, ἰλιαῦ 

1 πιαγ γοσσῖνο πΙΥ εἰσ]ῦ, 

33 4πά οξας βαἷὰ απ{ο Ἠϊτη, 
Ἠοσσῖνο {]ιγ εἰσαέ: {Ἠγ 
Γ{]ι Ἠα(] 6αυεᾶΙ λαο. 

{18 Απᾶ πιπιεζίαίεψ 

[ιο γοσυσῖνος 5 εἰσ]ί, 
απιά {οἱ]ογγοςά Ἰ1Π1, 

ΟΠΕΙΘΤ”5 ΕΝΤΗΕΥ το ζΕπὉΡΑΙΙΜ. 

ΧΧΙ. 1 Απά νο {1πογ 

ἀγειρ π]σ]ι ππίο « ογαδα]οπη, 

απᾶ γγογο 60Π16 
{ο Βοαίμρμασο, 
ππίο {νο πιο 
ος Ονες, 
ένο. 5οπέ εἶ οβα5 
πο ἀῑξαιρ]ας, 
5 Βαγῖπςσ ππίο {λλοπι, 
(ο Ιπίο {ιο 
νή]ασο ονον ασαϊηςέ γοιι, 
απά εἰταἰσΕίγαγ 

γο ε]α]] Παπά απ 4.8 {ἶος, 
απά α οο]6 σνπί]ι Ἠοτ : 

ΧΙ. Ἰ Απά νου {Ίου 

σαπηο πὶσ]ι {ο «Γεγαδα]απῃ, 

ππ{ο Βείπρ]αρο ὅς Βοί]αήἨγ, 
αἲ ιο πιοιιη{ 

οῦ Οµ νο, 

ο θοπάσί] {οτί] 

Όπο οί Π15 ἀδοῖρ]ος, 
3 Απάᾶ βαἴ(] ππίο {]οπη, 
(ο γοιν γγαγ Ιπίο (1ο 
ν]]]ασο ουον ασα]ηδί γοι : 
απά α5 8001 45 

γο Ῥο οπίογοᾶ Ιπίο Τξ, 
γο βμα1 πα 
α οο]έ θά, 

ΚΙΝ. 3 Απά νου Ίο ιά 
Όντας 6ροζοἩ, Πα γγοπί Ῥοίοτα, 
αξοσπάῖπσ αρ {ο Γογήκα]οπῃ. 
3 Απά 16 σππἸπο {ο ρᾳ55, 
ἨΊΙΘΠ Ίο νγας 6οπιθ πῖσ]ι 
{ο Βείπρμασο απά Βοίμαηγ, 
αἲ ἐο ππουπέ οπ]]οᾷ 
ίππο πποιπέ ο Ο]νος, 
Ίο βοπύ 
Όνπνο οἱ 9 ἀ1δαρ]ος, 
50 δαγΊης, 
(ζο0 γο Ιπίο {ο 
ν]ασο ονον ασαϊπδί γοιι; 
Ιη {]ιο γΥμῖοΙ, 

αὐ γοιν οπίθτῖης, 
γο 5ια]] απά 
α οο]έ 19, 
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Ματτηήπσινν ΚΑΙ. 2. 

λύσαντες ἄγετε μοι. 
8 Καὶ ἐάν τις ὑμῦ εἴπῃ 
Τί, ἐρεῖτε, 
“Οτι ὁ Κύριος αὐτῶν 
χρείαν Εχει’ 
εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτοὺς. 

4-ὅ Ῥοσπ]αχ {ο Μας. 
6 ΤΠορευθέντες δὲ 

οἱ μµαθηταὺ 

χαὶ ποιήσαντες χαθὼς 
2” 3 αν Ελ» ο] 

συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς, 

Ἰ "Ἠγαγον τὴν ὄνον κα) 

σὺν πῶλον, 
χαὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν 

χαὶ ἐπεχάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 

8 'Ο δὲ πλεῖστος Όχλος 

ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ μάτια 
ἐν σῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ 
” { Π ; 

Έχοπτον χλάδους 
3 Ν -” ΄ . λ 
ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ 
3 ΄ 3 ”» . ” 

ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁὑδῷ. 

9 ε η -. ε / ως 

Οἱ ὃε ὄχλοι οἱ προάγοντ ες 
: ος 

αὐτὸν χαὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
”/ 

ἔκραζον 

λέγοντες ᾿Ωσαννὰ 
| 

ΕΑΒΑΙΙΤΕΙ, ΕΑΡΒΡΘΑ(ΕΡ 

Μαακ ΧΙ. 2. 

. 5 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
άν Ηής α 
ἀνθρώπων κεκάθικεν" 

/ 

λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 

58 Κα) ἐάν τις ὑμῶ εἴπη 
/ ͵ 

΄ - [ο] 2”/ 

Τ/ ποµεῖτε τοῦτο; είπατε 
/ -” 

“Ο Κύριος αὐτοῦ 
δν ”/ 

χρείαν ἔχει 
Δ ΛΑ τα ϱ .- 

χα) εὐθὺς αὐτὸν ὤποστελλ.ει 

ὧδε. 

4 Καὶ ἀπῆλόθον 

χα εὗρον 
ον ος ΄ ῃ 

πῶλον δεδεµένον πρὸς 
/ ”- . υ ” ΄ 

δύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, 
χαὶ λύουσιν 
αὐτὸν. 

ὅ Καὶ τιες τῶν ἐκεῖ ἑστη- 
2/. 

Χότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί 
ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον : 
6 Ο; δὲ εἶπον αὐτοῖς 

χαθὼς εἶπεν ὁ ̓ ]ησοῦς" 

χαὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 
Ἰ Καὶ φέρουσιν 

λ ο ΔΝ Ν 5 ιν 

τὸν πώλον προς τὸν Τησοῦν, 

καὶ ἐπιεάλλουσιν αὐτῷ 

σὰ ἱμάτια αὐτῶν, 

καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 

8 ζα) πολλοὺ 

τὰ μάτια αὐτῶν ἔστρωσαν 
εἰς τὴν ὁδόν,᾿ Αλλοι δὲ 
στιεάδας, χόψαντες 

ἐκ τῶν ἀγρῶν (καὶ 
3 ΄ ας Ν εδ 

ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδὺν). 

ὃ Καὶ αἱ προάγοντες 
καὶ οἱ ἀκολουθοῦνσες 
” 

ἔχραζον 

ΩὨσαννά, 

Ίσκε ΧΙΣΧ, 90. 

ἐῷ ὃν οὐδεὶς πώποτε 
ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ 

/ ο) Γ 3 / 

λυσαντες αὐτὸν αγάγετε. 

δι Κα) ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ 
ας ΄ / ” Β αι 

Διά τί λύετε; ούτως ερεῖσε 

αὐτῷ Οτι ὁ ύειος αὐτοῦ 
χρείαν ἔχει. 

85 ἸΑπελθύντες δὲ 
ε 5 ΄ α- 

0 ἄπεσταλμενοι εὗρον 

χαθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 

Λυόντων δὲ αὐτῶν 
σὺν πῶλον 

5. 

εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ 

98 

πρὺς αὐτούς Τί 
λύετε τὸν πῶλον : 
84 Οἱ δὲ εἶπαν ὅτι 
. / . .ω , ” 

0 Έυριος αντον χρείαν εχει. 

6 Καὶ ἤγαγον 

αὐτὸν πρὸς τὺν ᾿Τησοῦ», 
καὶ ἐπιρίψαντες 
αυτῶν τὰ ἱμάτια 

ἡ μ » 

π τὸν πὠώλον 

ἐπείοίδασαν σὺν ᾿]ησοῦν. 
56 ΤΠορευομένου δὲ αὐτοῦ 

ε 
ιΠ [ 

9 

ε 

ὑπεστρώνννον τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν ἐν τῇ ὁδώὼ. 

“ “ 

5τ ᾿Εγγίζοντος δὲ αὐτοῦ 

ἤδη πρὸς τῇ καταξάσει 
οῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 
” ῳ 
ϱξαντο ἅπαν 

τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν 
2 

αν Δ 
χαΐροντες αἰνεῦ τὺν Θεὺν 

ν ρ ὦ - 
εαν μα περὶ πασών 

ὧν εἶδον δυνάμεων, 
58 Αέγοντες 



ο διά 

Ματτπεν ΧΧΙ. 2. 

ἴοοςε ἔἶνοπα, απᾶά Ὀτίτς ἔἶνοπι 
ππίο πῃθ. 

8 Απά ΙΓ αηγ πηαῦ 54Υ 
οφ απίο Υοι, 

Υθ β]α]] εαν, 
Τ]1ο Τ,οτά Ἰαί πουἆ 
οἳ έλειας απά 5ἰταϊσλίαγ 
Ἰο γη] 5οπά {οπη. 

4-ὔὅ Ροου]ῖαν {ο Ταἲέ, 
6 Απά {ιο ἀῑδοῖρ]οβ 
ειν 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ,Σ. 

Μδηκ ΧΙ. 9. 

ΥΊΙΘΤΘΟἨ ΠΘΥΟΥ ΠΙΑΠ δα: 

Ίοορο Ἰϊπα, απ Ῥνῖης ΜάΠ1, 
| 
Ι 

5 Απά 1 4ΠΥ π]αἨ 5αγ 
ππίο γοι, 

Ἠγ 4ο γο (πάς 2 
84Υ γο {λαῦ 
ιο Τιονά Ἰαί] πουἆ 
ος Ἠΐπας απά 5ἰναἰσλίσταγ 
Ίο γν]] 5οπά Εῖπα Μου, 

4 Απᾶ {που 
ποπῦ {Ποῖν γγαγ, απᾶ {οαπᾷ 
ὕιο οο]έ ἐἶοᾶ Ὦγ {ιο ἆοον 
πη]οιέ, 1π α ρίασα 
νθγο πο ΥΥΑΥΒ Ππθῦ 
απᾶ {πογ Ίοο5α 
Ἠϊπη, 

6 Απᾶ οογαϊη οϐ έἶποπι ἐλαί 

απᾶ ὅιὰ 
5 ε;οδις οοππηαπάοἆ {Ἰθι, | 

{ Απά Ὀγουσ]έ ἐ]νο 455, 
απᾶ {πο οσο], απᾶ ρα 
οπ ἴ]οπα (ἰναοῖν οἴρί]ες, 
απά (νου 5οί Ἰπι {Π6γΘοΠ. 
8 Απά 
ἃ Υ6ΥΥ στοαί πηπ]ἑαᾷς 
ερτοπά (Πιοῖν σατιηθηίς 1η 
πο ναγ; οἴ]ονς οί 
ἄονη ἠγαπο]ιες ΠΟΙΑ εἶνο 
πθθς, απ αἰγανγοᾶ (ἶχοπι ΤΠ 

ειο γα. 

5 Απᾶ {1ο πι] ειιάσς 

ναί ποπί Ὀοίοτο, 
απᾶ (ναί {ο]ουνεᾶ, 

οτίθᾶ, 84ΥΊΠ6, Ἡοραππα 

βίοοᾷ έπογο βαϊά ππίο {Ποπῃ, 

Ἠμμαί ἆο γο,]οοβίῖτπς {ο οο]ς2 
δ Απά Ἴνογ ραἲά ππίο ποια 
6ΥοΠ αδε]οξα5 ας οοπιππαπ- 

εἆ: απά {ἶιογ οί (Ίιοπα σο, 
Τ Απᾶ ἴπογ Ῥτουσ]ύ 

ίππο οο]έ {ο ᾖ;οδαςδ, απά οαδῦ 
Ενοῖς σαγπιθηίς οἨ Ἠῖπη : 
απά Ἠο εαΐ προη. Πάπη. 

/5 Απά 
ΠΙΑΠΥ 
βρτοαά {οι σαγπιθηί5 1π 

Γ Όινο αγ: απᾶ οίμογς ού 
ἆονι Ῥγαπο]ος ος ία 
ίχοθ8, απᾶ βίγανοά {παπι 1Π 
6ιο Ἱναγ. 

9 Απᾶ (Ίο 

ἐἶναί νγοπί Ῥείογο, 

απά πογ (λαί {ομοχνος, 

ογθᾷ, ααγίπς, Ἡοβαππα ; 
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Ίυκε ΧΙΣ. 90. 

ἨΠογοοη Υοῦ ΠΟΥΟΥ πΊαΠ ϱαἲ: 

ἴοοδο Ἠϊπα, απιά Ὀτῖης Ε1μα 
16)". 
δι Απά 1 αγ πιαἨ. τὶς 
γοι, 
ἨΊ1γ ἆο γο Ίουδο Ἠΐτη 3 
Όνας λα] γο αγ απίο Ἠῖπα, 
Ῥοσαιδοί]ιο Τογά Ἠα{ ποςᾶ 
ος ήπια, 

53 Απά {16 Ε]ναξ πογο βοπέ 
Ἠνοπέ {λαῖν ναγ, απᾶ {ουπά 
6Υ6η 45 Ίο ας βαϊῖά απίο 

[έποπα. 

55 Απά α5 6ἶνογ πγογο ]οορῖπς 
{πο οο]έ, 

ἴιο οπου {πογοος 
βα]ά ταπίο {ἶιστη, 

γι} Ίοοξο γθ {ο οο]ί 2 
δα Απά {Ίου εαϊς, 
Τ]ιο Τ,οτὰ Ἰα[ι ποσά οί μ]πι. 

ὃδ Απά {ἶογ Ῥγοιρ]ό 
Εαπα {ο {ορ απά {λογ οα»έ 
ἠἰνοῖν σατιπθη {5 προπ {ο οο]έ, 
απά (Ίο 5εί εοδς {Πογθοῦ. 
96 Απά ας Ίο νγουί, 
ίἴιογ 
αργεαά ἐῑιαῖτ οἴοίλες ἵα 
Πιο Ἰναγ. 

5 Απάᾶ γ]ιοη Ίο ἵγας 60Π1Θ 

π]σ]ι, 6Υ6Π ΠΟΊΥ αἲ έἶιο 
ἀοβοσπί οἱ ἐλλο πιοιηῇ ος 

ΟἨνος, 

ύλο νν]λοῖο πι] ἐιάο οϐ {ο 

4ἱβοῖρ]ο Ῥοσαη {ο το]οίσθ, 

απᾶ Ῥναῖσο ἄοά σν]ι α ]οιιᾶ 

νοῖσο, {ου αἲὶ ιο πηϊσ]ίγ 

νΟΥΚΑ (λα{ (Ίου Ἰιαὰ 8ορη, 
58 βαγΊης, 

κ 



146 ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΒΑΘΡΑΕΡ 
μμ μωω: μωρο ον ος ο ο το σε 

Μαπττπεν ΧΧΙ, 9. 

τῷ υἱῷ Δανίὸ, 
3 ή 

εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος 

3 ο ΄ 

ἐν ονόματι Ἐυβίου, 

'Ωσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

10-16 ῬΡοσιΜαν {ο Μαϊτ. 

1 Κα) χαταλιπὼν αὐτοὺς 
ἐζῆλθεν ἔζω τῆς πύλεως 
εἰς Βηθανίαν, 

καὸ ηὐλίσθη ἐκεῖ, 

18 Τ]ρωίας δὲ 
ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν 

ἐπείνασεν. 
19 Κα) Ιδὼν συκῆν μίαν 
ἐπ] τῆς ὁδοῦ 

ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν 
εὗρεν ἐν αὐτῆ εἶ μὴ Φύλλα 6 πε μη φ 
μόνον, 
καὶ λέγει αὐτῇ 
Οὐ µηκέτι ἐκ σοῦ 
χαρπὺς γένηται εἰς σὺν 

αἰώνα. Καὶ ἐξηράνθη 
παραχεῆμα ἡ συκῇ. 

Μακ ΧΙ. 9. 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

3 3 / ιό 

ἐν ὀνόματι Κυρίου" 
10 ὀ ΄ ε 3 ΄ 

Εωλοφήμενη Ί πε 

βασιλεία (ἐν ὀνόματι Κυρίου) 
τοῦ πατρὺς ἡμῶν Δαν[ὸ, 
'Ωσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
11 Κα) εἰσῆλθεν εἰς 
“Ἱεροσόλυμα (ὁ ̓ Ιησοῦς) 
εἰς τὸ Ἱερόν' καὶ περιελεψ- 
/ κ ρ ο ᾖ ο 2! 
άµενος πάντα, ὀψίας ἤδη 

οὔσης τῆς ὥρας, 

ἐξῆλθεν 
εἷς Βηθωνίαν μετὰ τῶν 

δώδεχα. 

ΡΕΗΟΤΙΟΝ 11. 

ΤηΕβ ΒΑΠΕΕΝ Ειτα-Τπες. 

15 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελ- 
΄ 3 ” 3 ΄ 

θόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας 

ἐπείνασεν. 
1 Καὶ Ἰδὼν συκῆν 
ἀπὸ µακρόθεν ἔχουσαν φύλ- 

ωχ) δν ο πια ολ 
λα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὐρήσει 

ἐν αὐτῇ, 
χαὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν 
ση 3 λ / 
57ρεν εἰ μή ῥύλλα" 

ὁ γὰρ καιρὺς οὖκ ἦν σύκων. 

14 Κα) ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ 

Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐχ σοῦ 
μηδεὶς καρπὺν ῥάγοι. 

Καὶ ἤχουον οἱ μαθηταὶ αἲ- 

τοῦ. 

Ίσκε ΧΙΣΧ. 8. 

εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος 
βασιλεὺς 
ἐν ὀνόματι Κυρίου" 

ἐν οὐρωνῷ εἰρήνη, 

καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 



ολ κα ηλ 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ., 14τ 

Ματιπενυ ΧΧΙ. ο. 

{ο {πο 5οπ οἱ Ώανιά : 
Ῥ]οςδος 15 Ίο {λαί 

οοπιδί]Ἡ 1Π {πο Παπηο ο 
Όιο Του : 

ἩἨοδαππα 1π ο Ἠ]σ]οςί. 
10-16 Ροοι]ῖαν {ο Μαι. 

1 Απὰ ιο 

1οβ: έἶνοπα, απά Ἱγοπί οι 

ο ἶιο οἵγ Ἱπίο Βοίμαπγ ; 
απά Ίο ]οάσεά (λογο, 

13 Νονν ἵπ {νο πιογηῖης, 
45 Ίο γοίαγπος Ιπίο 
{ιο οί, Ίο ᾖηΠεγεΙ. 
19 Απ ]ε Ίο δαιυ 
α βσ-ίτεο 1π {λα αγ, 

Ἀ6 οαπιε {ο Τε, απά {ουιπᾶ 
πολης {ΊογθοΠ, Ὀιιΐ Ίοανος 
οη]γ, 

απά εαἷά απίο 16, 

εί πο πας στον ΟΠ {που 
Λεποε[ογιραγά {ον ονοῦ. 
Απά Ῥγοβοπί]ν ἐλο βσ-ίθο 
νηέλετοά αγγαγ. 

Μλαεακ ΧΙ. 9. 

Β]οβφαᾶ 15 Ίο (ναί 
οοπιθί] ΤΠ ιο παππο Οἱ 
πο Τ,ονά : 
109 Ῥ]οεςοᾶ Ὀο ἴ]λο Κἰποᾶοπι 
ο{ οας {πιουν Ώανιᾶ, ναί 

οοπηθέ]ι 1Π {ιο παπιο οἱ {]ιο 
1ονᾶ: Ἡοδαπηα Τη ένο 

Πϊσ]ορί, 
11 Απᾶ ο; οδις οπίογοᾶ Ιπίο 
εΓογπςαίσπα, απά Ιπίο {πο 
ίοππρίο: απά ποπ Ίο Ἰας | 
Ἰοοκοᾶ τουπά αροπί αροπ 
α (ήπσς, απά πουν ἐμθ 
ονοη{Ιάο γγας 6οπηθ, 
Ἡο πποπύ οιέ ππίο 

ἨοίλαἨγ γη] ἐ]ο {πγε]νο. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΤΙΣ. 

Τρ Ῥλππικν ΕΙα-ΤΠΕΕ, 

13 Απάᾶ οἳ {πο ΠΙΟΥΤΥΟΥΥ, 

πνοή {Πογ γγογο 60Π1Θ {οπα | 
Ῥοί]αἨγ, Ίο γγας ἨΙΠΟΤΥ : | 
15 Απᾶ εοοῖπο 
α Πσ-ίγοο αίαν ο 
παν]πσ Ίδανο», Ἡο 63116, 

Ἡ αρΙγ Ίο ηϊσμέ βηά αἩγ ͵ 
Οηπο {πογοοπ: απᾶ γη 

Ίο σαππθ {ο 1, Ίο {οαπᾶ 
ποί]ήηπσ Ῥαέ Ίοαγος; 
{ον {ιο πιο ο βσ5 γγας 
ποί γοῦ. 

1 Απά Ἴοδις5 αηπβνογοά 
απά μαῖὰ απίο 1, 

Νο ππαἩ οαί Ες οῇ ἴἶιοο 
Ἰογοαίίογ {ΟΥ 6Υο}. 

Απά Ἰάς ἀῑδαῖρίο» Ἱοατά 1, | 

Ίσκε ΧΙΧ. 98. 

Ῥ]οβεοά Ῥο ἴ]ιο Κίπο (ἶναί 
οοπιείἩ 1Π {λαο παπιο ος 
ιο Τιοτὰ : 
Ῥθαςο ἴπ Ἠθανοῃ, αιά 

σ1ουγ ἵπ έλα Ἰήσ]ιοςέ, 



148 ῬΑΒΑΙ1ΤΕΙ, ΡΑΘΘΑ(ΕΡ 

ΦΕΟΤΠΙΟΝ Ι.Χ. 

Οπαιοτ Ἐαπρειβ ΤΕΔΡΕΕΘ ΕΕΒΟΜ ΤΗΡ ΤΕΜΡΙΙΕ. 

Ματτπεν ΧΧΙ. 12. 

14 Καὶ εἰσῆλθεν ᾿]ησοῦς 
εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ἐξέξαλεν πάντας τοὺς 
πωλοῦντας κα) ἀγοράζωτας 

ἐν σῷ Ἱερῷ, καὶ τὰς 
σραπέζας σῶν χολλυβιστῶν 

χατέστρεψεν 
χαὶ τὰς χαθέδρας τῶν 

πωλούντων τὰς περιστεράς, 

19 Κα) λέγει αὐτοῖς 

γέγραπται ὁ οἶκός 
µου οἶκος προσευχῆς κλη- 

θήσεται, 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε 

σπήλαιον ληστῶν. 

Μλαακ ΧΙ. 15. 

16 Κα) ἔρχονται εἰς 'Ἱεροσύ- 
λυµα. Κα) εἰσελθὼν (ὁ Τη- 

ρω 5 . 9 

σοῦς) εἰς τὸ Ἱερὸν 

ἤρξατο ἐκοάλλειν τοὺς 
πωλοῦντας χαὶ τοὺς ἀγορά- 

ζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς 

σραπέζας τῶν κολλυβιστῶν 

χαὶ τὰς χαθέδρας τῶν 

πωλούντων τὰς περιστερὰς 
χατέστρεψεν, 
16 Καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 
διενέγκη σκεῦος διὰ τοῦ 

ἱεεοῦν 

1 Κα) ἐδίδασχκεν 
καὶ ἔλεγεν 
οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός 

µου οἶκος προσευχῆς κλη- 

θήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσι; 
ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν 
σπήλαιον ληστῶν. 

19 Καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γξεαμματεῖς, καὶ ἑζή- 
σουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν" 

3 ” 3" 3 Ἀ 

ἐφοθοῦντο γὰρ αὐτόν, 
αν Ν .φ 2 "5. / 

πᾶς γὰρ ὁ Όχλος εξεπλήσ- 
) ) 

5 

σετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

Ίσκε ΧΙΣΧ. 45. 

46 Κα) εἶσελθὼν 

εἰς τὸ Ἱερὸν 
2/ 3 νο Ν 

ἤεξατο ἐκξεάλλειν τοὺς 
πωλοῦντας, 

36 Λέγων αὐτοῖς 

γέγραπται Καλέσται ὁ οἷκός 
µου οἶκος προσευχής" 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε 
σπήλαιον ληστῶν. 
ατ Κα) ἦν διδάσχων σὺ 

χαθ ἡμέραν ἐν τῷ Ἱερῷ" 
οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν 
αὐτὸν ἀπολέσαι 
καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 
48 Καὶ οὐχ. εὕρισκον τὸ τί 
ποιήσωσιν' ὁ λαὸς γὰρ ἅπωας 
ἐξεχρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 



ΤΙΝ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ.Ρ. 

ΡΘΕΟΤΙΟΝ Ι.Χ. 

149 

ΟΠΗΙΘΞΤ ΕκΡΕΙΑ ΓΠΑΡΠΗΒ ΕΠΟΝ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ. 

Ματτηςν ΧΧΙ. 19. 

13 Απᾶ ο;οαςας ιοί 
Ιπίο {λα {επιρ]ο οἳ ἄοά, 
απά οαδέ οι αἲ] ἶνοπι 
Όλαί 5ο] απᾶά 
Ῥοτσ]ίέ 1π έἶιο {οπαρ]ο, 
απά ονοτίἉγονν {πο {αῦίος 
ος λε ΠΙΟΠΕΥ-ΟΠΠΦΕΥΣ, 
απά (ιο 5οαίς οἱ {Ίιοπι 
ναί 5οἱά ἆονο», 

19 Απ καϊὰ 
πηΐ{ο {λοπι, Τὲ ἰς 
πγπίοἨ, ΝΤΥ Ἠουςο εἶια]] 
Ῥο οα]]εά 
Ώνα Ἠοιβο οἱ ΡΓάΥΘΥ; 
Ῥαέ γα Ἠαγα πιαᾶε ἐϊ 
α ἆεπ οί {ῇευθς, 

Μαεηκ ΧΙ. 15. 

15 Αγά {]1ογ 6018 {ο ε;ογι- 
καΐοπι: απά ο οδις γγοπέ 
Ἱπίο {ο {οπηρ]α, απιὰ 
Ῥοσαπ {ο οαδί οιέ ἔπεπα 
Ενας 5ο]ά απά 
Ῥοαρ]έ 1π χο (οπαρ]ο, 
απά ονοτίἩγονγ ένο {αῦ]ος 
ΟΕ πο ΠΙΟΠΘΥ-6ΠαΠσθυς, 
απ ἴ]ο 5οαί5 ΟΕ {]χοπα 
Ολαῦ 5οἰά ἆονος; 
15 Απά γγου]ά πού βαῇος 
Όλαί αΏΥ τησ που]ά οΕΙΤΥ 
ΔΏΥ νοςδο] (τοισὴ ἐλε 
{οπαρ]θ. 
11 Απά ο {αισὴέ, βαγίπσ 
πηί{ο {]οπῃ, 15 15 πο 

νέοι, ΜΥ Ἠοιιδο »]ια]] 
Ρα σα]]εά οἱ αἰ] παίῖοπ8 
έ]θ Ίουςδο ο Ργαγου 2 
Ῥαΐ γο Ἰανο ππαᾶο 1 
ἃ ἆεπ οί (μονος. 

15 Απά ἴ]ιο 
βοτῖρος απά οἨ]αί ργ]οςίς 

Ἀοδαγα 1έ, απά 

ϱοαρ]Ώ{ Ίου {116Υ π]σ]ιέ 
ἀαδίτογ Πΐπα : 

{ον νου {εατοά Ἠϊπι, 
Ῥαεαιδο αἲ] (ιο Ῥεορ]α 
γναδ αδίοπ]ςλοά 

| αἲ Πἱ9 ἀοσίτίηο. οὐ -ύ---ύ-ὐ---ὐυὓὐ-ὐ-Ὑ-ὐ-. . .. 

Ίσκε ΧΙΣ, 45. 

45 Απά Ίο γγοηῦ 
Ιπίο {ο {ομαρίο, απᾶ 
Ῥοσαπ {ο οαδί οιῦ ἴἼχοπι 
ἠναίς 5ο]ά ἐογαῖη, απᾶ ἔλλοπα 
ἠναί Ῥοισηί : 

55 δαγύπφ 
ππί{ο ἔ]θτα, Τὲ 18 
πέος, ΜΥ ποιςθ 
18 
ιο Ἰοιδο ος ΡΓΑΥΘΙ : 
Ῥπή γο Ἠανο πιαο ἴέ 
ἃ ἀσπ οῇ {μ]ουος. 
57 Απά Μο (αασΏί ἀαΙ]γ 
η {πο {οπιρίο.  Ῥαΐ ία 
ομΙοβ Ρτϊορίς, ὃς {ἶιο εογ]θθς, 
απά {ια ολῖοί οἳ ιο ροοῤ]ο, 

φοιισ]ιέ {ο 
ἀ6ΔίγΟ/ ἨΙΠα : 
45 Απά οοι]ά ποῖ βπά 
Ὑ]αῦ (1ου παῖσ]ιή 4ο : 

{ου αἲἰ] ἴἶιο Ροορ]ο 
Ίνογθ νεγγ αἰίθηίανθ 
ίο Ἠθαν Ἠ1Π1, 
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Ματτπες ΧΧΙ. 19. 

19 Κα) ἐξηράνθη παραχεῆ- 
μα ἡ συχῇ. 
50 ἹΚα) ἰδόνσες 
οἱ μαθητα) ἐθαύμασαν 
λέγοντες Πῶς πραχρῆμα 

ἐζηράνθη ἡ συκῆ : 
3 λΑποχριθεὶς δὲ ὁ ̓ Τησυῦς 
εἶπεν αὐτοῖς 

3Ν 3 Δ 2” ε ν΄ 

Αμήν εγω ὑμῆ, εαν 

ἔχητε πίστιν 
καὶ μὴ διακειθῆτει 

οὐ µόνον τὸ τῆς συκῆς 

ποιήσετε, ἀλλὰ 
χἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε 

”/ ς : Λ νά 

Άρθητι καὶ βλήθητι 
3 Δ / 

εἰς τὴν θάλασσαν, 

γενήσεται» 
33 Καὶ 
πάντα ὅσα ἑὼν 

αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ 

πιστεύοντες 

λήμψεσθε. 

ΡΑΠΑΙΙΙΕΙ, ΒΑΡΡΘΑάΑΡΒΡ 

ΘΕΟΠΙΟΝ Τ,ΧΙ. 

Της Ἐια- ΤΕΒΕ ΊΝΙΤΗΕΕΕΡ. 

Μαπκ ΧΙ. 19. ΠΚΕ. 

19 Κα) ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, 
ἐξεπορεύετοξξω τῆς πόλεως. 
3οΚα)παραπορευόμενοι πρωὴ 
εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην 
ἐκ ῥιζῶν, 
51 Καὶ ἀναμνησθεὶς 
ὁ Πέτρος 
λέγει αὐτῷ 'Ῥαθεί, ἴδε ἡ 
συκῆ ἣν χατηράσωἐξήρανται. 

33. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοὺς 

ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 
35 ἸΑμὴν λέγω ὑμῶν ὅτι 

ε! 1λ ”/ ο / 

ὃς ἂν εἴπη τῷ Όρει τούτῳ 
”"Αρθητι καὶ βλήθητι 

9 ΔΝ εἰς τὴν «άλασσαν, 
χαὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ 

, ρω 3 / 

χαρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλάπιστευῃ 

ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 

ἔσται αὐτῷ. 
3. Διὰ τυῦτο λέγω ὑμῶν 
πάντα ὅσα 

/ Γ 

πεοσεύχεσθε καὶ ͵ 

πιστεύετε ὅτι ελ 

χα) ἔσται ὑμῆ. 
5ὔ Καὶ ὅταν στήκετε 

ιά 3 ΄ 

προσευχόµενοι, ἀφίετε ωσευχόμενο, ἂφ 
εἴ σι ἔχετε κατὰ τινος, 
“ ας ν ΄ ω 
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

σεν 



Ματτπςεν ΧΧΙ. 19. 

19 Απᾶ Ργοβοπί]γ ία βο-ίγεθ 
νη(λοεγοά ανγαΥ. 
30 Απα γν]αη {ο ἀῑδαῖρ]ος 
ανν 1έ, {αγ πιαχγε]]εᾶ, 

ταγίλς, 
ἨΗουγ 5οοἩ 15 ἴῑο Πσ-ίτου 

το(ιεγεᾶ ανταΥ | 
31 Ἱοειις απειρεγεί απᾶ 
54 απίο {πθπη, 

γουνγ Τ 5αγ ππίο γοι, 
1Γγο Ἰανο ΓΗΜ1, απά 
ἀοιδέ ποί, Υ6 εἰα]] πού 
οπ]γ ἆο ἐῖς νν]ῖο]ι 15 
ἆοπθ {ο (ο βσ-ίτοο, 

4ἶδο, 1{ γο εἶνα]] 5αγ 
ππίο (15 πιουπίαϊη, Ῥο 
έλοα τοπιονθᾶ, απά ο {λοιι 

σαδί ΙΠίο {16 568; 

1 5]α]] Ὦο ἆοπο, 

53 Απ αἲῖ ΕπφΑ γν]βίδοθυοΥ 
Υθ βα]1 αξ]ς ἵπ Ῥταγου, 
ῬοΠενίπς, 
γο ελα] τοσεῖνθ. 

| 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1Ι,ΧΙ. 

Ταπ Έπα-Τακς ΊΙΤΗΕΠΗΕΡ. 

Μαακ ΧΙ. 19, 

19 ΑΠά γΥΊΊοΠ ΟΥΟΠ γγ85 60Π1Θ. 
νο Ἰνοπί οί οἱ {ο οἵςγ. 
3 Απά Τη πο ἸπογΠΙπς, 38 
(που ραδ5οᾶ ὮΥ, ἴ]ιου 5.1ν 
ὔιϊο βσ-ίτου 
ἀπιοςα πρ «οπη ἴ]ιο γοοίς. 
5 Απά Ῥοΐον, οπ]Ηπο {ο 

Πηνα, 
ΤΟΠΙΘΠΙΡΥΑΠΟΟ, δα] απίο 

Μαξίου, Ώο]ο]ά, ἴπο βσ-ίγθυο 
νγ]ο]ι έἶχοι. οαγεοςί 18 
(λογο απγαγ. 
33 Απά οᾗοβς απθγογίης, 
β1{] τιπ{ο {ποπη, 

| 
{ 

ἨΠανο Επι 1 (αοά, 

35 ου νον]γ 1 5αγ απίο γοιι, 
Τ]αῦ γήιοβοσνογ ενα]! 5αγ 
απ{ο ἐπς πποιπίαϊη, Ῥο 

έλοι τοππονος, απά ο έἶλοι 

οᾳδέ ΙΠίο {ιο 5οα;: απὰ 
μα] ποί ἀοαδρί ἵπ 
5 Ἠσανς, Ὀα6 ελα]! 
Ῥοε]σνο {]ιαῦ {οξο 
(ήπσς γνΙοἩ 1ο βα1(]ι 
5ια]] 6οππο {0 ρα55 
Ἰιο ο]ια]] Ἰανο γαίςοσνον 
Ἰιο βα1(μ. 
3 Τμογοίοτο Τ βαγ απίο 
γοι, )]ναί (ήπος 5οονον 
γο ἀθείνο, γνθη Υ6 ῬγαΥ, 
Ῥο]σνο (ναί γο τοσσῖνα 
Όνοια, απά γο ε]α]] Ἠανο 
(ποπ. 
3 Απά ν/Ίχοη γο βίαπἀ 
ῥναγΊπσ, {ογρῖνο, 1 γο 
πανο οιρ]ιί ασα]πδί ΔΗΥ 7 
Οιαί γοιχ Εαί]ες αἶδο 

1ύκε. 
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ΜΑπττηξυ ΧΙ. 29. 

ῬΑΒΑΙΤ/Ε1, ΡΑΡΡΑΕΡ 

Μλδεακ ΧΙ. 26. 

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

ἀφῇ ὑμῆ τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. 

35 (Ε) δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε, 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
ος ΄ Ν οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παρα- 
πτώματα ὑμῶν.) 

σι 

ΘΕΟΤΙΟΝ Τ.ΧΙ. 

Ίσκε ΧΧΧ. 1. 

ΟΗπΠΙΡΤ)5 ΏΙβοοίΓΕΡΕ 1 ΤΗΕ ΤΕΜΕΙΕ. 

25 Ἱζα) ἐλθόνσι αὐτῷ 
Π 

προσῆλθον αὐτῷ 

δ/,δάσκοντι οἱ 
3 -- 

ἀρχιεεῖς η : 

καὶ οἱ πρεσθύτεροι -οῦ λαοῦ 
λέγοντες 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιεῖς: καὶ τίς σοι ἔδωκεν 

σὴν ἐξουσίαν ταύτην: 

3 ᾿Αποχειθεὶς δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ερωτήσω 

ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν 
ἐὰν εἴπητέ µοι, κἀγὼ 
ὑμῶν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
σαῦτα ποιῶ" 
36 Τὺ βάπτισμα τὸ ᾿]ωάννου 
πύθεν ἦν; 

δὲ διελογ/ζοντο ου 
ἑαυτοῖς λέγοντες 
᾿Εὰν εἴπωμεν ἐξ 

3 Καὶ ἔρχοται 
πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

Καὶ ἐν τῷ Ἱερῷ περιπατοῦν- 

σος αὐτοῦ 

ἔρχονται πρὺς αὐτὸν 
οὐ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσεύτεροι, 
35 Καὶ ἔλεγον αὐτῷ 

Π 

᾿Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιεῖς; ἢ σίς σοι 

σὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωχεν 
ἵνα ταῦτα ποιῇς; 

3530 δὲ᾽ Τησοῦς (ἀποκειθεὶς) 
εἶπεν αὐτοῖς ᾿ Ἐπερωτήσω 
ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ 
ι] ΄ 4 

Αποχρίθητέ µοι, χα) 
.. -ν ς υν 5 ! 3 ο 

ἐρῷ ὑμῖ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα ποιῶ. 

3 

50 Τὸ βάπτισμα τὸ Ιωάννου 

Σο . ο Ὁ 

ἐξ οὐρανοῦ ἦν 

ἢ εξ ἀνθρώπων; 
το. Ξ Αποχοίθητέ Μο. 

ὃν Καὶ διελογίζοντο 
πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες 
3 Δ 3” .-- 
Έαν είπωµεν εξ 

1 κ. 3 . - 
Καὶ ἐγένετο ἐν μιῷ τῶν 

ος ; ο 
ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ 
σὸν λαὸν ἐν τῷ Ἱερῷ χαὺ 
εὐαγγελιζομένου 
ἐπέστησαν 
οἱ 
ε ”» 4 ε . 

Ἱερεῖς καὶ οἱ γβαμματεῖς 
σὺν τοῖς πρεσδυτέροις, 
3 Καὶ εἶπαν πρὺς αὐτόν 
Ε/πὺν ἡμῇ 
) ΄ 3 ΄ ” 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 

5 ἸΑποχριθεὶς δὲ 
Ὁ) Δ ϱ ην ΄ 
εἶπεν πρὸς αὗτους Ἐρωτήσω 

ὑμᾶς κἀγὼ λόγον, καὶ 
έσπασε οἱ 

δ Ο/ δὲ συνελογίσαντο 
πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι 

ν εἴπωμεν εξ 



Ματτηςν ΚΙ. 2ὸ. 

ΙΝ ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ.Ρ. 

Μακ ΧΙ, 26. 

πλ] 15 1η θα νθη 
ταν {οχγσῖνο γοιι 
γοι} {165Ρ8ΡΡΟΡ. 

3 Ῥηέ 1γο ἆο ποί {οχρῖνε, 
ποϊίλου ουν] γοις Ἐαίλθς 
νη]ο]ι 15 1 Ἠθαν6Π 
{ογρῖνο γοΓ {χθβρᾷς865. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Τ.Σ. 

1595 

Ίσκε ΧΣ. 1. 

Οπηιατ)ς ΏΙΕΟΟύΕΒΘΕ ΙΝ ΤΗΣ ΤΕΜΡΙΕ, 

35 Απά π]ιοη Ὦθ Ίναδ 6ΟΠΙΘ 

Ιπίο {ιο {θπηρ]ς, 

ἴλο ομῖαί Ῥγϊοςί5 απἆ {λα 
εἰάενς οϐ ένο Ῥοορ]α 
οπΊηθ Πίο Ἠ]πα 
88 Ίο ἵνα» (θασΠ]πο, 
απᾶ κα, 

ἙΥ ναί απ]οτ]γ 
ἀοοςέ ἴἶιοι {]νοςο (]ήπσς 2 
απά νο σαγο 
που 5 αθλιοτῖγ ὁ 

5 Απά ᾖοθις απ5υγογοὰ 
απ] εαϊὰ ππίο ἔΠαπῃ, 
1 αἱκο υγ] αξίς γοιι 
οπ6 ἐπ, νο] 1 
γο {6]] πιο, 
Ι ἵπ Ἰ]κο αγγ] γη] {6]] 
γοι ὮΥ ναί απ(λοσ]ίγ 
1 4ο ϊοδε (ΗΠ6Α, 
55 Ἔ]ιο Ῥαρίϊσπι οἱ «]οἶνη, 
πνλοπος ἸναδΙῦ .οπιΊἸοανοαη, 

ος ο ης 
Απά ιεγ τοπβοπεᾶ 
γη] (Ἰλοπηδε]νας, ΦΑΥΊΗΡ, 
«1 νο δια]! αγ, Έτοπα 

5τ Απά ἴΊιογ οοπιο ασθῖη 
{ο ο εγαδα]οση : 

απ 45 Ίο γγας σα] απο 

ἵπ ἴλμο {θπαρ]ο, 

ἴλογο ο0Π16 {ο Ἠϊπι 
νο οἨΙες Ῥγ]θςί5, απᾶ ἴ]ο 
ΒΟΥΊ65, απά {ῑα οἱά6υς. 

35 Απά καν υπίο Ἠΐπι, 

ὮΥ ναί ααἰλογΙίγ 
ἀοορί {]νοι ἴ]ιοςο (Ἠίπος 2 
απά ο 6ανο 
νου {ας αλλον 
{ο ἆο {νακο {ήπος 2 
35 Απά ἆσορις απθγγετεά 
απά βαἷά Πίο {μοπα, 

ΓΣ νν] αἶδο αξ]ς ο/γοι 
οπ6 απθείίοη, 
απά αΠδγγοΥ 1Π6, 

απά Τ νν]] {6]] 
γοι ὮΥ γ]αί απἰ]ον1ίγ 
1 ἆο ἴἼιορο {μήπσβ, 
90 Τ]ιο Ῥαρίϊεπι οἱ ἆοἶη, 
ν/ας 1 οπι θανθη, 

οΥ ΟΓ ΠΠΘΗ ὁ. ΠΒΥΝΟΕΥ 1η9, 
51 Απά ου τοαβδοποᾷ 
η {ποπηρε]νος, βαγΊπςι, 

10 νεο απα]] αγ, Έγοπα 

1 Απά 1ὸ οππ1θ {ο ῥρᾳ58, 

ὑναί οἩ οπο ο {μοδα ἆαγΒ, 
38 Ίο {απο]έ {ιο Ῥεορ]ο 
1Π {1ο {θππρ]ο, απά ρτεασ]θᾶ 
Πιο οο5Ρο], 

ιο ἨΙοί Ρτ]οεί5, απά {ἴ]θ 
εοπ]ρος 
σαπ1ς προῦ. Πάπα, Υη(Ἡ 
ἴλμο ο]άσνς, 

3 Απά ερα]κο ππίο Ἠϊπι, 
βαγΊπο, Τ6]] τς. 
ὮΥ π]αί απθ]ιον]ίγ 
ἀοοδί {νοιι {Ίχερα {ήπσς Ὁ 
ΟΥ γιο 18 1ο {]λαί σανο 
νου {115 αἰ]νογ]έγ 2 

8 Απά Ίο απαγγοτοά 
απά εαά Πίο ἔποπα, 
1 νν] αἱδο αξίς γοι 
οπς6 ης: 
απά απδιεγ πηο: 

4 Ἔμο Ῥαρίίεπι ο/ 1 οἶνη, 
ν/αβ 16 Π οπι Ἠσανθη, 
ο Ο( π1θή! Ὁ 
ὅ πιά νου γεαβοπεᾶ 
αλ {Ἠοπηδε]ν6β, δαγΊΠβ, 
11 1νε εἰια]] αγ, ΕΤΟΙΙ 
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Μαπτηπή ΧΧΙ. 26. 

οὐρανοῦ, ἐρερ ἡμῖν Διὰ τί 

οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 
ἐὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώ- 
πων, Φοθούμεθα τὸν ὄχλον" 
πάντες γὰρ ὡς προφήτην 

ἔχουσιν τὸν ᾿Ιωάννην, 

3 Καὶ ἀποκριθεντες τῷ 
᾿]ησοῦ εἶπον 
Οὐκ οδαμεν. 
"Εφη αὐτοῖς καὶ αὐτός 
Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῶν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
25-02 Ρρεοπ]ῖαν {ο Μαίῦ. 

55 "Αλλην παρα ολὴν ἀχού- 
σατε. 
Ανθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης 

ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, 
καλφραγμὺναῦτῳ µεριέθηκεν 
καὶ ὥρυζεν ἐν αὐτῷ ληνὸν 
χαὶ ᾠχοδύμησεν πύργον, 
καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
χαὶ ἀπεδήμησεν. 

"Ὅτε δὲ ἤγγισευ ὁ καιρὺς 

τῶν καρπῶν, 
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὖ- 

σοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

λαςεῦ τοὺς χαρποὺς 

αὐτοῦ. 

5δ Καὶ λαρόντες οἱ γεωργοἱ 
σοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὃν μὲν ἔδειραν, 
ὃν δὲ ἀπέκτειναν, 
ὃν δὲ ἐλιθοξόλησαν. 

386 ΤΙάλιν ἀπέστειλεν 
ἄλλους δούλους 
πλείοας τῶν πρώτων, 
καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύ- 
τως. 

Μδηις ΧΙ. ὁ1. 

οὐρανοῦ, ἐρεῖ Διὰ τί 
οὐκ ἐπιστεύσωτε αὐτῷ: 
85 Αλλὰ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώ- 
πων; ἐφοβοῦντο τὸν λαόν" 
ἅπαντες γὰρ εἶγον 

σὺν ο μία 
ὅτι προφήτης ἦν. 
58 Κα) ἀποχριθέντες 

τῷ ᾿Τησοῦ λέγουσιν 

Οὐκ οἴδαμεν. 
Καὶ ὁ Ἴησοῦς λέγει αὐτοῖς 
Οὐδὲ ἐ ἐγὼ λέγω ον 

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ : ταῦτα ποιῶ. 
ΧΠ. 1 Κα) ἤρξατο αὐτοῖς 
ἐν παραουλοαῖς λαλεῦ 

᾽Αμπελώνα 
ἄνθρωπος 

ἐφύσευσεν, 
καὶ περιέθηκεν Φεαγμὸν 
καὶ ὤρυζεν ὑπολήνιον 
χαὶ ᾠχοδόμησεν πύργον, 
χα) ἐξεδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
χα) ἀπεδήμησεν. 

Καὶ ἀπέστειλεν 
πρὸς τοὺς γεωργοὺς 

τῷ χαιρῷ δοῦλον ἵνα 
παρὰ τῶν γεωργῶν 

λάξῃ ἀπὸ τῶν καρπών 

Ας. 
αὐτὸν εδειραν 

3 
καὶ ἀπέστειλαν χενύν. 

4 Καὶ πάλιν ἀπέστειλεν 

πρὺς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον 

κάκεῖον (λιθοξολήσανσες) 

Ίσκε ΧΧ. δ. 

οὐρανοῦ, ἐρε) Διὰ τί 
οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 
5. ᾿Εὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώ- 
πων, ὁ λαὺς ἅπας χαταλ.ιθ- 

άσει ἡμᾶς" πεπεισωένος γάρ 
ἐστιν ᾿Τωάννην 

προφήτην εἶναι. 
Ἰ Κα) ἀπεκρίθησαν 

Μὴ εἰδέναι πόθεν, 

8 Κα) ὁ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
Οὐδε ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ, 
ὃ "Ἠρξατο δὲ λέγειν πρὸς 

λ Δ Ν Ν 

σὸν λαὺν τὴν παρα ευλὴν 
ταύτην 
Ανθρωπος 

ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα 

καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
χα) ἀπεδήμησεν 
χρύνους ἱκανούς. 
19 Καὶ καιρῷ 

ἀπέστειλεν 

ποὺς τοὺς γεωργοὺς 

δοῦλον, ἵνα 

δώσουσιν αὐτῷ: 

οὗ δὲ γεωργο) 

κ 

δείραντες αὐτὸν 

εζαπεστειλαν χενόν. 

1 Κα) προσέθετο 

ἕτερον πέωψα; δοῦλον" 

οἱ δὲ χάκεβον δείραντες 



«δμὰκ 

Ματτπευη ΧΧΣΙ. 26. 

Ἠθανοῃ: Ί1ο ση] 5αΥ απίο 5, 
ἨΊιγ ἀῑὰ γο 
ποί {πον Ῥο]ίουο Ἰῖπι 
35 Ῥι ἴγ γνο εἰα]] εαγ, ΟΕ 
πηΘΏ; Ίο {64Υ {ο ῬοοΡ]ο : 
{ου αἲὶ 
πο] ο οἴνα 
35 α Ῥτορ]οῦ, 
5 Απά {λογ απβπγογοᾶ 
; σας, απά εαΐά, 
Ίο «απού {ο]]. 

Απά Ίο 
ααἰά ππίο {]νοπα, Νοἰί]ιου 
16] 1 τοι Ὦγ ναί απί]ιο- 
Ιγ Τ 4ο ἴιοςο {ήπσς, 
25-53 ροουΠαχ {ο Μαίί. 

55 Ἠοαν αποί]μον ραταῦ]ο : 
Τ]ετο γγαβ α οργίαῖη 
Ποπδε]ιο]άστ, γν]ο] Ῥ]απίος 
α νιπογατᾶ, απά ποάσοας 16 
τουπᾶ αροταί, απά ἀῑσσοὰ 
α νήπο-ρτοῬς ἵη 15, 
απά Ῥι]{ α {ονγες, 
απά ]αί 16 οαί {ο 
Ἠπεραπάπιοη, απά νοηέ 
Ιπίο α [αν οουΠίΥ : 

84 Απά νλοη {ἶιο πιο 
οἱ ιο Επί ἆγθνν ποαν, 
Ίο 5οπί Ἠ]5 βογναπίΒ 

{ο νο ΠπιβΏαπάππθη, 
ναί ιογ πρό 
γοσρῖνο 

ιο απῑίς οϐ 18, 

36 Απᾶ (ιο Πβραπάπαση 
(σολ; Ἠ18 βογναπίς, 
απά Ῥοαί οπς, 

απιά Ἰ]]εά αποίµον, απᾶ 
είοποᾶ αποίµογ. 

55 Ασαϊπ ο βοπέ 
οίἶιογ βογγαΠ{5 

ΠΠΟΥΟ {μαπ {1ο βγεί: 

απά {εγ ἀἷά απίο (νεα 
Ἠ]κεννῖςο, 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙΑ. 

Μαεκ ΧΙ. 91. 

Ἀθαγθῦ; Ίο γη] δαΥ, 
ἨΗΥ ποη ἀῑὰ γο 
ποί Ῥο]σονο πα Ὁ 
55 Ῥηί 1) νο ε]ια]] 5αγ, ΟΕ 

[πιο ; ἴπογ {οαχος (]χο Ῥεο- 
{ου αἲὶ τησ [ρ]ο : 
εουιπ{εά 2 οὔπ, (λαξ Ίο 
γναδ α Ῥτορλού Ιπάσαᾶ. 
55 Απά ου απαγοτοᾶ 
απά ραιᾶ απίο ᾖ;οδας, 

Ἠγο οαηποί {ε]]. 

Απά ο οδις απδονίπο, 
βα1{]ι τπίο {]νοπα, Νοἴί]ιον 
4ο 1 {611 γοιι Ὁγ γν]λαί απαί]ο - 
τΙγ 1 ἆο {Ἴιοδο (πρΡ, 
ΧΠ. 1 Απά Ἰο Ῥοσαπ {ο 
5ροαϊς απίο {ποια 
Ὦγ ῥραταβ]θΒ, 
Α. οοτίαῖπ 
πηςΠ Ρ]απίος 
α νιπογανς, απ βδύ απ Ἠοάσα 
αροιέ 16, απᾶ ἀἱσσαοά 
α Ῥίασο {ον {πο νήπο-{α6, 
απά Ῥα]{ α {ονος, 

απά ]εἱ 16 οαί {ο 
Ἱαβραπάπιοπ, απά γγοηῦ 

Πίο α [4 οοπΠ{τΥ. 

3 Αμα αἲ ἴἶνο 86ΔΒΟΠ 

Ἰο βοπ{ 

{ο πο Ππιβραπάπαεπι 

α βογναπ{, (λαί Ίο πα]σ]έ 

γοσθῖνο Εοπι ἴο Παβραπιά- 

ΏΟΠ ος ο {ῦ οὗ ἴ]ια 

γΙπογατ, 
ὃ Απά {ογ 
σαιισ]έ Εἶπα, 
απά Ῥοαί ΠΠ, 

απά 5οπ{ Πίτα αναΥ οπιρίγ. 
4 Απά ασαῖη Ίο βοηί Πίο 
ἔΊοπα αποί]ου βογναπέ 

απά αἲ Ἰάπα (Π16γ σαδί 

155 

Ίσκε Χχ. δ. 

Ἠσαγνοῦ ς Ίο γη]] βαγ, 
ΛΠγ ποτ 
θε[ίευεά 116 Πῖπι που Ὁ 
δ ΕῬµί απά {γε δα, ΟΕ 
πηςη: αἱ ιο Ῥεορ]ο 
γν]] είοπο 5: {0Υ (Ίου 
Ῥο Ῥογριαάσςά (ναί ο. οιπ 
να α Ῥτορ]οῦ. 
Τ Απά πογ αηδιγοτοᾶ, 

Τ]ναίς (Ίου οοι]ά πού {ο]] 
ποποθ 16 Ίνα. 
δ Απά ο;ορ5 
βαῑά ταπίο οσα, Νοϊιον 
{6]] ΤΙ γοι Ὦγ ναί απίλο- 
Ιίγ ΙΤ 4ο ἴἶιαρο (πο. 
δ Έ]οπ Ῥοσαπ Ἰο {ο 
6ροα]ς {ο ιο ρεορία 
Οδ Ῥαταβ]ο : 
Α. οργίαΙἩ 
πηα Ῥ]απίος 
α υηπογατᾶ, 

απά ]6ί τὸ Γοτί] ἰο 
Ἠιδραπάππση, απᾶ Ἰγοηύ 

Ιπίο α {αν οοαπίτΥ 
{ον α Ίοπς πιο, έ 
19 Απά αὖ {19 8688οΠ 

Ἡο βοπύ α βογναηῦ 

{ο ο Ἠπβραπάπιθη, 
ναί νο 5που]ά 
οἴνο ἨΙπι 

οἱ πιο Εμ οἱ λα 

νιπογατά : 
Ῥι0 ἴλο ΠαςραπάΠαθ 

Ῥοαί Ἠϊπα, 

απά εοηί Επ ΑναΥ οπρίγ. 
11 Απά αφαἶπ ]ε 5επί 
αποίμοῦ βογναηί : 

απά 0ιογ Ῥουί Ἠΐνη 
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Μαπτπςκν ΧΧΙ. ὃσ. 

5τ "Ύστερον δὲ 

ἀπέστειλεν πρὺς αὐτοὺς 

σὺν υἱὸν αὐτοῦ 

λέγων 
᾿Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 
55 Οἱ δὲ γεωργο) ἰδόντες 

σὺν υἱὸν 

εἶπον ἐν ἑαυτοῖς 
Οὗτός ἐστιν ὃ κληρονόμος: 

δεῦτε ἀποχτείνωμεν αὐτὸν 
χαὶ σχῶμεν 
τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 
99 Τζα) λαβδόνσες 

αὐτὸν ἐξέδαλον 
έξω τοῦ ἀμπελῶνος 
χαὶ ἀπέχτειναν. 
40 "Οταν οὖν Ελύῃ 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, 
σί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 

ἐχείνοις : 
31. Λέγονσι αὐτῷ 

Καχοὺς κακῶς ἀπολέσει 

αὐτούς, καὶ 
σὺν ἀμπελῶνα ἐχδώσεται 
ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες 
ἀποδώσουσυ αὐτῷ τοὺς καρ- 

ποὺς ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτῶν. 

45 Λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς 

Οὐδέποτε 
ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γβαφαῖς 

Λίθον ὃν ἀπεδοχίμασαν 

Μαεκκ ΧΙΙ. 4, 

ἐκεφαλαίωσαν καὶ ἠτίμησαν, 

δ Ἱα) ἄλλον ἀπέστειλεν" 
χάκελον 

ἀπέχτειαν, καὶ πολλοὺς 
2/ εἰ Ν ών 

ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες, 

οὓς δὲ ἀποχτέννοντες. 
6 "Έτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπη- 
σόν" 

ἀπέστειλεν 
3 Γ ”/ Ν ο) κ. 

αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς 
λέγων οτι 

᾿Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 
Ί ᾿ΕἘκεῖοι δὲ οἱ γεωργοὴ αλά 

ε κ μὴ ϱ/ 

ς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι 
ὑτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: 
ὕσε ἀποχτείνωμεν αὐτόν, 

ε Αα” 2” 

) ἡμῶν εστω! 

Ἀληευνομία. 
Καὶ λα[όντες ἀπέχτειναν 

1 / ια.) ΄ 3 Ν 

αὐτόν, χαὶ ἐξεδαλον αὐτὺν 
ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 

ο ο 

ον” 

ο. 

5 

9 Τί ποιήσει 
/ ρω 

ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 

ἐλεύσεται 

χαὶ ἀπολέσει 

σοὺς γεωργούς, καὶ 
δώσει σὺν ἀμπελῶνα 
”/ 

άλλοις. 

10 Οὐδὲ σὴν 
γβαφὴν ταύτην ἀνέγνωτε 
Λίθον ὃν ἀπεδοχίμασαν 

Ίσκε ΧΧΧ. 11. 

καὶ ἀτιμάσαντες 
ἐξαπέστειλαν χενύν. 
13 Καὶ προσέθετο τρίτον 
πέµμψαι' οἱ δὲ καὶ τοῦτον 
σραυµατίσαντες ἐξέοαλον. 

19 Έ]πεν δὲ ὁ κύριος τοῦ 
ἀμπελῶνος Τί ποιήσω ; 
πέρψω 
τὸν υἱόν µου τὸν ἀγαπητόν' 
Ίσως τοῦτον ἠδόντες 

ἐντραπήσονται. 
14 'Τδόντες δὲ αὐτὸν οἱ 

γεωργο) διελογίζοντο 
πρὸς ἀλλήλους λέγοτες 

Οὗτός ἐστιν ὃ κληρονόμος" 

(δεῦσε) ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
ἵνα ἡμῶν γένηται 
ἡ κληρονομία. 

16 Κα) ἐχδαλόντες αὐτὸν 
”/ [ο - ον 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπέχτειναν. 

Τ/ οὖν ποιήσει αὐτοῖς 
κα / -” 3 ” 

ὁ Κυριος του ἄμπελῶνος; 

16 "Ἠλεύσεται 
χα) ἀπολέσει 

τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ 
δώσει τὸν ἀμπελῶνα 
ἄλλοις. 

᾿Ακούσαντες δὲ εἶπαν μὴ γέ- 
νοιτο. 
1 'Ο δὲ ἐμελέψας αὐτοῖς 

εἶπεν Τί οὖν ἐστὶν 
σὺ γεγβαμμένον τοῦτο 

Λίθον ὃν ἀπεδοχίμασαν 



ΙΝ ΤΗΕ ἀΟΡΒΡΕΙ.. 

Ματτπευ ΧΝΙ. 7. 

57 Ῥιί ]αςίέ οἱ α]] 

Ἡο 5οπί Πίο ἔ]θιη ϊ5 8οἩ, 
βανΊησ, ΤΗΥ 
ν]] ΤΘΥΘΓΘΠΟΘ ΙΗΥ 80Η. 

99 Ῥι{ γν]οη {1ο ας Ὀαπάπαοιι 
5α1Υ {ο 50Η, {Π6γ δαΐα 
ΑΠΠΟΠσ {Ἠοπηβο]νς», 
Τ]]ς 15 πο Ἰαῖτ; «οππθ, οί 
18 ΚΙ Ἠϊπα, απά ]εέ 15 5οἶζα 
οἩ 15 Ιη]ιογ]ίαπσο, 

39 Απάᾶ {αγ οσηφλέ Ἠϊπα, 
απά οαδί Ἠϊπα οιιέ 
ο{ {ιο γιπογατά, 
Ἀπά αἶειο Ἠϊπῃ. 

[οῇ {ια 
«0 Ύγ]οη {ια Ἰοτὰ {λοτοίοτο 
υιπεγατὰ οοπιοί], ναί υγ] 
Ίο ἆο 

ππίο {ποφβα ΠιςὈαπάπιεη 2 
41 ΤΜεγ εαγ ππίο Ἠ1πῃ, 
Ἠο ν]] πηδοταῦ]γ ἀθξίτογ 
έλοφα ν]οκος ππθη, 
απά ση] ]οί οι 1ἱ5 

νιπεγατὰ απίο οίλον 
Ἠπεραπάπιοῃ, γἨΙοἩ 5]α]] 
γεπάεν Ἠϊπι ιο Επ]{5 
1Π {16 6Δ5ΟΠΒ. 

5 ]οβ19 φα1ε]ι 
πη{ο {νοπα, Ὀἱά γο πθυος 
τοβά πι ένο φοπἸρίπγος, 
Τ]ε δίοπε γἩ]εἩ ἐἶνο Ὀπ]]ά- 

! 

αν] τοΥΘΥΘΠΟΘ ΠΙΥ 80Η. 

λδακ ΧΤΠ. 4. 

είοπο5, απά πουππᾶοά 

Ἠϊπα 1π ἔλο Ἰοας, 
απά 5οπ{ πα αἵΥΑΥ 
εναπιο(α]]γν Ἱαπά]σς, 

δ Απά ασαῖη Ίο 5οηΐ 
αποίποςς ὃς Εἶπα {που Ἰα]]ος, 
απά πΠάΠΥ ολους; Ῥοαπς 
5οππ6, απ Ἰ]ῆπσ 8οµηο, 
6 Ἠανίης γοῦ {]ιεγείογο 

οπ6 5οἩΏ, Ἠῖ5 σγε]]-Ῥε]ονος, 
Ἡο 5οπύ Ἠϊπα αἶδο Ἰα5ύ 
ππίο {Ίοπα, δαγΊπο, ΤΗΘΥ 

Τ Ῥιέ ἴποςδο Παςραπάπαοι 

βα]ά 

ΑΠπΟΠΟ {Ἰοπιδο]νθς, 
Τηή5 15 {ο Ἰαῖς; οοπιθ, 1οὐ 
ας ΚΙ] Ἠΐτη, 
απά ο Ἱπποτιίαπσο 
«Ἰπα]] Ὦ6 οἱ118. 

8 Απά ον ἰοοῖς Ἠϊπα, 

απᾶ Κα]οά Ἠϊπα, απὀἆ οαςῦ 
Ἠΐπι οαέ οἱ {πο νιπεγατά. 

5 γαι ελα]] (ονείογο {ια 
]οτὰ οἱ ιο νιπογατὰ ἆο 2 

Ἡς γη] οοπ1ο απά ἀθδίτογ 
ένο ἨπςὈαπάπιθη, 

απά γη] σῖνο (ο 
| νιπογατά απίο οἱ16Υ. 

1 Απά Ἠανε Υο ποί 
τοπ {]5 Μοπρίηγο, 
Τμ είοπθ ν]]ο]ι ἴμο Ὀμ]]ά- 

10Τ 

Ίσκς ΧΧΧ. 11. 

αἶδο, απᾶ 

οπ{γοαίοά Πτα εἸαπποβα]1γ, 
απ 5οπί Ἠ]πα ανναγ οπιρίγ. 
13 Απά αφαἶπ ]ιε δεπί 
Ον: απά (Ἰογ γγουιπᾶθά 
Ἠϊπα αἶδο, απά οαδί Ἠϊα ομ6. 

15 Τ]οι βαϊᾷ ἴἶο Ἰοτά ος 
ἴπο νιπογατᾶ, ας ϱ]λα]] 
1 4ο Τ πι] 5επᾶ 
ΙΗΥ Ῥο]ογαςά 8οη : 

16 π]αΥ Ῥο {16Υ 
σν]] γοΥογοηοθ Επα 
πνπθη ἴμογ 56ο Πήπη. 
1αῬΏἱ νο έ]ιο αςραπάπιει 
βανν ἨΙπα, {ου τοαδοποᾶ 
4ΠπΟΠςΟ {Πθιηδο]νας, δαγΊπα, 
Τ]]ς 15 ί]ιο Ἰαῖν; οοπιο, ]ο 
αφ ΚΙ] Ἠήπι, 

Όνας ἐλλο Ππ]λοπζαπσθ 
ΤΙΑΥ Ῥο Ο115, 

15 5ο {Ίου οαδί Ἠϊπι οιό 
ΟΕ νο νΙπογατᾶ, 
απιά Καῑῑοά Πάπα, 

ἡγΠαῦ (Ππογοίοτο «Ἱα]] ο 

Ἰοτά ος ἴ]ιο νιπαγατᾶ ἆο 
ππίο (ποπῃ 

15 1Πο ΕΊνα]] οοπιθ απιἆ ἀθείτοΥ » 
ἔπεςο Ἡπδραπάπιση, 
απά 5λα]] σῖνο ἴ]ιο 
νιπογανὰ {ο οί]ου. 

Απά νο ἴἶογ ποσά 1, 
νου εαἷά, α.οά {ονρίᾶ, 
11 Απα Ίο Ῥο]ο]ά ἔἶνοπα, αππᾶ 
αἱ, Ὑναί 15 ἐ]ς (χο 
ενας 15 ντιίθη, 

Πο είοπο γΥλ]ο]ι (ιο Ὀιπ]ά - 



168 ῬΑΒΑΙΤΕΙ, ΡΑΒΘΑΑΕΡΡ 

Ματτηπεν ΧΧΙ. 42. 

οἱ οἰχοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς χεραλὴν γωνίας" 

παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὗτη, 

καὶ ἔστιω Ααυμαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν : 
49-44 ροσυΠαν {ο Μαϊ. 

4δ Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἄρχ- 

ξεῖς κα) οἳ Φαβισαῖόι 

γὰς παραξολὰς, αὐτοῦ ἔγ- 

νωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει 

46 Καὶ ζητοῦντες 

αὐτὸν κρατῆσαι 

ἐφυβήθησαν τοὺς ὄχλιους, 

πε εἰς προφήτην αὐτὸν 

εἶχον. 

Φᾳο ν. 456. 

οκ, 
16 Τότε πορευθέντες 
οἱ Φαρισαῖοι 

συμεούλιον ἔλαίον ὅπως 

αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 

ο 
16 Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 

τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 

μετὰ τῶν ᾿Ηρωδιανῶν 

λέγοντες Διδάσκαλε, 
”/ ” 3 μ , 

οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ 

καὶ τὴν ὁδὸν σοῦ Θεοῦ 

ἐν ἀληθείᾳ διδάσχεις, καὶ 

Μααπκ ΧΙ. 10. 

οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς χεφαλὴν γωνίας" 

11 Τ[αρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη 
χα) ἐστι αυωαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ; 

Φρο γ. 12. 

19 Καὶ ἐζήτουν 

αὐτὸν χρατῆσαι, καὶ 

ἐφοξήθησαν τὸν ὄχλιον" 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
σὴν παρατολλν εἶπεν. 
Καὶ ἀφέντες αὐτὺν ἀπῆλθον. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΤ/ΧΤΙΙ. 

Ονπ Ῥασικα ΤΕΙΒΟΤΕ. 

το σοι) 

ἀποστέλλουσι πεὺς αὐτόν 

τινας τῶν Φαρισαίων 

καὶ τῶν '᾿Ἡρωδιανῶν, 

ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 

14 Ἰα) ἐλθόντες 

λέγουσω αὐτῷ Διδάσκαλε, 
οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἰ "καὶ 

Ίσκε ΧΣ. 17. 

οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; 

18ρεουΜαν {ο ]ω]κο δε Μαί0. 

19 Κα) ἐζήτησαν οἱ γβαµ- 
ἁατεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπι- 

6αλεῖῦ ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
3 .. ων . οἩ 4 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥὦρᾳ, καὶ 
ἐφοξήθησαν τὸν λαόν" 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πεὺς αὐτοὺς 
εἶπεντὴν παραδολὴν ταύτην. 

3 Καὶ παρατηρήσαντες 
ἀπέστειλαν 

ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους 

ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, 

ἵνα ἐπιλάδωνται αὐτοῦ λό- 
[ο υ] . 

γου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν 
ω 3 ” ρω »-- 

τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ 
” ε 

σοῦ ἡγεμόνος. 

Δ 
3 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 

λέγοντες Διδάσχαλε, 
οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς 

- σι 
λέγεις καὶ διδάσχεις 



Ματτπενυ ΧΧΙ. 42. 

ους το]οσίοά, ἴο 5αΠ1ο 15 
Ῥοσοιπο ἴ]ιο Ἰιοαὰ οἱ {ιο 
ΟΟΣΠΘΥ: 
Ες ᾗς ἴλο Τιοτά ἀοΐπς, 
απά 16 15 ππαγΥο]]οις 
Ἱπ ους 6γος 2 
45-44 ροοσυ]ῖαν {ο ΝΙαίί, 

45 Απά γγ]οη έἶο ομ]οί 
Ῥτϊοςίς απά Ε]ατίδους 
Ἰαὰ Ποατά 5 ραταῦ]ος, 
ἴλου Ῥονοοϊνος (ναί Ίο 
βΡρακο οἱ έιναι. 
46 Ῥιΐ γ]οη {ου κο] 
{ο Ίαυ ᾖαπας οἳ. Ἠάπη, 
{που (οατος ιο πει Μ( εν 
Ῥοσα15ο {ου {οοῖς Ἠάπη {ου 
α Ῥτορλοί, 

ρο ν. 4ὔ. 

ΧΧΤΙ. 

15 Τ]ιοη γγοηί {ιο Ὦ]ατῖροθς, 

απά {οο]κς οοιη5ο] Ίου 
που πησ]ιί οπίαπσ]ο Π1Πα 
η Εὶ5 {αλ 

15 Απά {]λογ κοπί οπί ππίο 
Ἠϊπι {κοιν ἀῑκοῖρίος, νηέ]ι 
{ο ἨΠοτοάΙαης, 

ραγΊησ, Ἀ]αξίου, 
νο ΚΠΟὶΥ ἶιαί ποια 

αγί (1ο, απά {θασλοςέ 

1ν ΤΠΕ ἄαΟΡΒΡΕΙΙΡ. 

Μλαδακ ΧΙ. 10. 

ους το]οσίοᾶ 15 
Ῥδοσππς {ο Ἰοαᾶ οἱ ἴ]ιο 
6ΟΤΠΟΥ : 
11 ΤΗ] γνας ἴ]νο Τους”, ἀοΐπς, 
απά 16 15 ππαννο]]οια8 

Ἱηῃ ΟΥ 6768 

96ο ν. 12. 

13 Απά {που 5οισ]ιό 
{ο αγ Πο]ά οἩ Επ, 
Ῥαΐ {εαγοᾶ ἴ]ιο ΡοοΡΙο : 

{ον ου Ἰκηονν ὑ]αί Ίνα 
λαά 5ροκοπ {πο ραταβ]ο 
ασαϊηςί ποσα: απά {που Ἰο[ι 
ήνα, απᾶ νγοπύ (]οῖν νναγ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Ι.ΧΙΠ. 

Ον Ῥλατινα ΤΕΙΒύΤΕ. 

15 Απά ἴλογ 5οπά απίο ήπια 
οοτίαϊπ οἱ έ]λο Ὦ]ατίβοθς 
απ ος πο ἨογοάΙαη, 

{ο οα{οῖι Πα 

1Π Ἠ15 γγοτᾷς. 

18 Απά νο (1ου νγογο 
60Π16, ἴ]ιογ 
βαγ απίο Ἠϊπα, Ἀ]αδίου, 
νο Κον; (αί ένο 

απ πο, | 
| 

159 

Ίσκε ΧΧ. 17. 

ου5 το]οσίοά, ένο 6απ1ο 18 
Ῥοσσππο {πο Ἰιοαά ος ἴ]ιο 

6ΟΓΠΘΥ 3 

18 ροου]ίαγ {ο 1μα]κο δε Τα! 
19 Απά ἴ]ιο ομῖο ν 
Ῥηϊθβί5 απά ἔ]νο 5ογ1Ώοβ 

(8εο Ῥο]ουν.) 

ιο βαπιο Ἠοιν 5οασ]ό 
{ο αἡ λαπάς οἩ ΕΙ: 
απά ἴΠ6Υγ {οαγος {ιο ῬθοΡ]ο : 

{0Υ ινογ Ρεγεεϊυεά (ναί Το 
Ἰαὰ 56ροκοπ {μῖς ραναβ]ο 
αραϊηκύ {Ἴχοηι, 

50 Απά {Παγ πναίο]ιοὰ πα, 
απᾶ εοπ{ {οτίῃ 
βΡΙο5, Ὑ]]ο]ι ε]ιοι]ά {οἶσπ 
(ποιηδο]νος ]τδὲ 1ης, 

ναί που. πα]σΏ{ {α]κο Ἰο]ά 
ος 115 ννονς», ἴἶναί 5ο {16γ 
πη]σ]{ ἀο]1νου Πήπα απίο {ο 
Ῥονου απ] αππ]λον{γ οἱ ἴ]ναε 
ΦΟΥΟΥΠΟΝ. 

3 Απά ου αρ]κοά Ἰάπη, 
ραγΊησ, Μαςίου, 
νο Κπονν (ναί ἴἶλοι 
5αγο»ί, απᾶ {οασ]ιοεί 



160 ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΔΡΡΘΑ(αΕΡ 

Ματτπεν ΧΧΝΙΠΙ. 10. 

3 ΄ ῃ 3 , ] 
οὗ µέλει σοι περὶ οὐδενός' οὔ 
γὰρ βλέπεις εἰς πρὐσωπον 

ἀνθρώπων" 

ΙΤ Ε)πὲ οὖν ἡμῦ 
σί σοι δοκεῖ; 
ἔξεστιν 
δοῦναι κῆνσον Καΐσαρι ἢ οὔ : 

18 Τιοὺς δὲ ὁ Τησοῦς 
τὴν πονηρίαν αὐτῶν 

εἶπεν 
τί 3 ο ο ε ον Ἂς 

{ µε πειράζετε, ὑποχριταί; 
19 "Ἠπιδείξατέ οι 
σὺ νόωισωα τοῦ κήνσου. 
Οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 
δηνάριον. 
5 Καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ 

εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή : 
1 κ ος Λεγουσιν αυτῷ 

Καίσαρος. 

Τότε λέγει αὐτοῖς 

᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καΐσαρος 

Καΐσαει καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 

σῷ Θεῷ. 
33 Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμα- 
σαν. 

1ε5υς 

9 ε] 3 ΄ : ” ε ” 

ο. ἐκείνῃ τῇ ἡμέρῳ 
προσῆλθον αὐτῷ 

Σαδδουχαζοι, 
οἱ λέγοντες 

λ Εν 3 / 
μὴ εἶναι ἀνάστασι, 
χαὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
34 Λέγοντες 

Διδάσκαλ-ε, Μωυσής 

Μλδεκ ΧΙ. 14, 

οὗ μέλει σοι περὶ οὐδενός' οὗ 
γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον 
ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 
γὴν ὁδὸν σοῦ Θεοῦ διδάσκεις" 

ἔξεστιν 
” ΄ .” Ἂ ”! 

χῆνσον Καΐσαοι δοῦναι ἢ οὐ ; 
δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν : 
[4 ε λ 

16 “Ο δὲ εἰδὼς 

αὐτῶν τὴν ὑπύκρισιω 

εἶπεν αὐτοῖς' 

Τί µε πειράζετε : 
φέρετέ μοι 

/ ϱ ” 

δηνάριον ἵνα ἴδω. 
16 Ο) δὲ ἤνεγκαν' 

Τένος ἡ 
πιγραφή; 

χοὶ λέγει αὐτοῖς 

εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐ 
Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
Καίσαρος. 

1Τ "Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
Τὰ Καΐσαρος ἀπόδοτε 

Καΐσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 

τῷ Θεῷ. 

Καὶ ἐθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΧΙΥ. 

Ίσκε ΧΧ. 21. 

καὶ οὐ 
λαμβάνεις πρόσωπον, 
ἀλλ) ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν 
σοῦ Θεοῦ διδάσκεις' 

33 "ΈΏξεστιν ἡμᾶς 
Καΐσαρι φύρον δοῦναι ἢ οὔ : 

35 Κατανοήσας δὲ 
αὐτῶν τὴν πανουργίαν 

εἶπεν πρὺς αὐτοὺς 
(Τί µε πειράζετε) 
38 Δείζατέ οι 
δηνάριον. 

Τΐνος ἔχει 
εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν : 
ἀποκριθέντες δὲ εἶπαν 

Καίσαρος. 

35 "Ο δὲ εἶπεν πρὺς αὐτούς 
Τονυν᾽ Απόδοτε τὰ Καΐσαρος 
τῷ Καΐσαρι καὶ τὰτοῦ Θεοῦ 

τῷ Θεῷ. 

ΩύΕΡΤΙΟΝΕΡ ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΡΡΠΌΟΕΕΒ. 

18 Καὶ ἔρχωται 
Ὃ τν ”- 3 ΄ 

Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, 
οἵτινες λέγουσιν 

ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
λέγοντες 

: , 
19 Διδάσκαλε, Μωνσῆς Εγ- 

5τ Ἱροσελθόντες δέ 
τινες τῶν Σαδδουκαίων, 
οἱ ἀντιλέγοντες 

ἀνάστασιν μὴ εἶναι, 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
35. Λέγοντες 
Δι/δάσκαλε,Μωυσῆς έγρανψ- 



ἹΜαιτηςσν ΧΝΤΙΙ. 160. 

ἴνθ ναΥ οὗ ἀοά πι ἐραί]ι, 
πε]εν οατοςί (οι {ΟΥ ΑΠΥ 
πΠβΏ : {ο έποι τοσατάοεί 
πού {ιο Ῥούδοῦ ΟΓ11ΘΗ, 

1 'Το]] 5 (Πογοίοτο, 
Ἠγ]ιαί εππ]κοςί έἶλοι 2 
15 Τί Ἰαννία] {ο σῖνο 
πραίθ απ{ο Όθραν, οὗ πο 

15 Ἑιί «οσας ρογοεϊνεὰ 
Ενοῖν γοἰκοάποξς, απ φαἷἀ, 
ην (οπηρί γο πο, 
γο Ἠγροοσπίος 2 
19 Ό]μουν πῃπο {ο πΠριίθ- 
ΙΠΟΠΘΥ. 
Απά νογ Ὀτοισ]ί απίο Ἠπα 
ἃ Ῥεπηγ. 
30 Απ Ίο βα(] απ{ο {]νοπι, 
Ύγ]ιοδο 15 (9 Ίπιασο αιιὰ 
εαροτγεοπρίῖοι 5 
Ἡι Τ]ιου 5αγ ππίο Ἠπι, 
Ο εκατ”. 

Τ]οι. καὐᾗ Ίνα πίο ἔἶλαπι, 
Ἠοπάον (ογοίογε ππίο0 δα 
νο (ππσς τω]ίο] αὖο 
Ο6ρατ΄ς, απ Ἠπίο (αοά {ιο 
Ομησς (ναί αγο ἀοά), 
33 Ὑγ]οιι {νου Ἰαά Ἰουγά 
Ώνοςο γγονἆβ,]νογ πιαγνο]]ες. 

1Ν ΤΗΕ ἀ4ΟΒΡΕΙ.Α, 

Μαηκ ΧΙ. 14. 

απά οαγοςδί {ον πο 
πιπα: {ον ἴἼχοι γοσαγάοδε 
ποί ιο ρογ5οπ ο Ἱπθη, Ὀιιῦ 
(θασμοεί ἴ]ο γναγ οἱ ἀοἆ 
η (ΙΡ : 

15 τό Ἰαννβι] {ο σῖνο 
απραίο {ο Όσρας, οΥ ποί ὁ 
15 ΘΜα]] γνο οἶνο, ου ελα] ννο 
πού οΊνα» Βιέ Ἠο, Κπονῖπσ 
Εναῖν Ἡγροογίεγ, βαῖά απίο 
Ένατη, ἨΗΥ (οπαρύ γο πιο 2 

Ἐτίης 1η α ῬοΠΗΥ, 
Οναί Τ π]αν 5οο 1, 
15 Απά ἴμογ Ῥτοισ]ιό 
16, 

Απά ο 51] Πίο {λοπῃ, 

Ύψ]ιορο 15 {πάς Ίπιασο απά 
βαρογβοπρίίοη 3 
Απά {πογ δαῖᾷ απίο Ἠπη, 
Οορατ”ς, 
1 Απά οφ απδνθγίης, 
καὶά απίο {ἶοπι, 
Ἠοπάσν {ο Οσδαν 
ια ἐήπος {]ναί αγο 
(ορατ”ς, απ {ο αοά {μο 
Οππισς ἐμαί ατα (94. 

Απά {μου πιαννο]]οά αἱ Ἠϊπα, 

ΒΡΕΟΤΙΟΝ Τ:ΝΙΥ. 
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Ίσκε ΧΧ. 21. 

τισ]Ώ{]γ, 
ποϊίμου αοοορἰοςί οι 

ἄιο Ῥούσοῦ οἱ αΏγ, Ὀαΐ 
(οασ]οδέ ἐλο γαγ ο{ ἀοά- 
αγ 

35 15 Τέ ]αγνβα] {ου ας {ο ρῖνο 
ἐπραίο απίο Όρθεαν, ΟΥ πο ὃ 

35 Ῥιή Ίο ρογερίγεὰ 
Όνοιγ ογα{πποςς, ὃς δα]ά Πίο 
Ώνοιη, Ἡγ ἐἑοπιρί γο πωθ ὃ 

3. ΒΜουγ 1ηθ ἃ Ῥ6πηΥ. 

Ἠγ/πορο Ίππασα απᾶ 
εαρογβοπρίίοῦ Ἠαξ]ι 1 2 
Τ]νογ απβγγογοᾶ απιά καϊᾶ, 
ϱ6ρατ”ς. 
3δ Απᾶ Ίο 
αϊά τιπίο {]νοιη, 
Ἠιοπάσγ ἐμογείογθ απο θβαχ 
ιο (]ησς το]ίο]ι ὂε 
0 6ρατ”», απά μπίο αοᾶ ἴἶιο 
Οησς γνμΙοἩ Ῥο (ο. 

1.805 ΩὐΕΡΤΙΟΝΕΡ ΒΥ ΤΗΕ ΘΒΑΡΡΠΟΕΗΒ, 

1 Ἴλιο καπιο αγ 
οαπιθ {ο Ἠ]πΠα 
νο Βαάάπσθος, 

ννη]ο]ι δα ναί (Ίνογο 15 πο 
τοβΙγγοσίΙοἩ, απιὰ 
αρκοῦ Ἠήπα, 33 Θα] 
ου, Ά[οβος ραϊς, 

Ἡ] 

| 

σ, Λ[ας- | 

| 

15 Τλιοι οοπιο Πίο Ἠήπι 
ένο αάάπσοο», 
ΥΠΙΟἨ βαγ λογο 15 πο 
γΟΦΙΥΥΘΟΠΟΠ: απιά ἴ]νογ 
αθκοά άμα, αγίας, 15 Μας- 
(ου, Ά[ορδαν πγοίε μηπίο 15, 

3 ῆ]οη ομπ]ο {ο Ἠπα 

ορτίαϊη οἱ νο Φαάἆπσοας, 

γν]ο] ἆθηγ ἰιαῦ ἔογο 18 
Π1Υ ΤοΡΙΤΥΘΟΙΙΟΠ: απά {ου 
αδκοά πι, 3ν Βαγίπα, Μ18- 
ου, Ἀ[οβος νγοίο μΠίο τβ, 

τ 



1602 ΡΑΠΑΙΙ ΕΙ ΡΛΡΘΑαΕΡ 

Μαπτηςυ ΧΧΙΠΙ. 24, 

᾿Ῥάν τις 

ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέχνα, 
ἐπιγαμβεύσει ὁ ἀδελφὸς 
αὐτοῦ τὴν γυναῖλα αὐτοῦ 

χαὶ ἀναστήσει σπέρμα 
τῷ ἀδελρῷ αὐτοῦ. 
9 "Ἠσαν δὲ παρ ἠμῆ ἑπτὰ 
ἀδελφοί καὶὁπεῶτοςγήμας 
ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων 
σπέρμα ἀφῆχεν τὴν γυναίκα 

αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 
"Ομοίως χαὶ ὁ δεύτερος 

4 ΄ 

καὶ ὁ τρίτος, 

{/ .” ε / 

έως τῶν επτά. 

αν ”."Ύστερον δὲ φάντων 
ἀπέθανεν κα) ᾗ γυνή. 
Ξα Ἐν σῇ ἀναστάσει οὖν 
σίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνὴ ; 
πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 

5η ριθεὶς δὲ 
ὁ ος. εἶπεν αὐτοῖς 

ΤΙλανᾶσθε, 
μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 

μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 

20 ” η ντ 

κ Ἑνρ γαρ τη 

ἀναστάσει 
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
γαμίζωται, 

ἄγγελοι ὡς 

ὑρανῷ ε/σίν. 

ΜΑυκ ΧΠ. 9. 

θαψεν ἡμῶν ὅτι ἐών τινος 
ἀδελφὺς ἀποθάνῃ 

χαὶ καταλίπῃη γυναῖκα 

καὶ μὴ ἀφῇ τέχνον, 
ἵνα λάξη ὁ ἀδελφὺς 

αὐτοῦ τὴν γυναίκα 

καὶ ἐξαναστήση σπέρμα 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

30 "Ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" 

χα) ὁ πρῶτος ἔλαξενγυναῖκα, 
καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆχεν 
σπέρμα. 

3 Καὶ ὁ δεύτερος ἔλαθεν 
αὐτήν, χαὶ 
ἀπέθανεν μὴ χαταλισπὼν 

σπ έρμα» Καὺ ὁ τρίτος 

ὡσαύτως 
35 Καὶ οἱ ἑπτὰ 
οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. 

”/ / λ 

Έσχατον πάντων χα 

ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 
35 Ἐν τῇ ἀναστάσει, ὅταν 
ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται 
γυνή: οἱ γὰρ ἐπτὰ ἔσχον αυ- 
τὴν γυναῖχα. 

(Κα) ἀπυκριθε]ς) 

"Ἡφη αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς 

Οὐ διὰ τοῦτο πλανῶσθε 
ΔΝ 3 / 4 λ 

μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
δὲ τὴν δύναιωιν τοῦ Θεοῦ : «δὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ : 

5 "Οταν γὰρ 

ἐκ. νεκρῶν ἀναστῶσω, 
οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
γαμίζονται, 

ἄγγελοι ϱἱ 

Ίσυκε ΧΧ. 28. 

εν ἡωῇ, ἐάν τινος 

ἀδελφὸς ἄποθάνῃ 

ἔχων γνναῖκα, 

χα) οὗτος ὤτεχνος ἀποθάνῃ, 

ἵνα λάξῃ ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ τὴν γυνα]κα 

χα) ἐξανασπήσῃ σπέρμα 
τῶ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

39 "Ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. 
Καὶ ὁπρῶτοςλαθώνγυνα]κα 
ἀπέθανεν ἄτεχνυς" 

5ο Καὶ (έλαξεν) ὁ δεύτερος 
(σὴν γυναῖκα καὶ οὗτος 

ἀπέθανεν ἄτεχνος). 

8 Κα) ὁ τρίτος ἔλαίεν 

αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ 
οἱ ἑπτὰ 

οὐ κατέλιπον τέχνα 
ας ἀπέθανον. 

Ὕστερο (δὲ πάντων) 
καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 

5δ'Ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστά- 
σε τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; 
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα. 
84 Κα) {ἀποκειθεὶς) 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

Ο; υἱο) τοῦ αἰῶνος τούτου 

γαμοῦσιν καὶ 3 γαμίσκοται, 

9δ Ο; δὲ κ χαταξιωθέντες 

ποῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν 
ον 

χαὶ τῆς 

ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν 
οὖσε γαμοῦσιν οὖσε 
γαμίσχονται! 

86 Οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῦ ἐἔτι 
δύνανται, 

ἰσάγγελοι γὰρ εἶσιν, καὶ 
υἱοί εἶσιν Θεοῦ 

τῆς ἀναστάσεως υἱοί ὄντες. 



Μπδττηαμνν ΧΝΠΙ. 24. 

1 α παν ἀἱο, 

λανίπςσ πο οιή]άνοη, 
18 Ῥτοί]ιου ε]ια]] 
ΠΙΑΥΥ 5 γα, απά ταῖςσα 

πρ 56ος απίο Ἰῇ5 Ὀτοίμου, 
35 Νουν ἔἶογο Ίου γη 15 
εονον Ῥνοίμτγου: απά ἴλο 
Πγεί, γε Ἡς Ἰαά πιανγ]οἆ 

α νη{ο, ἀοσσαδοί, απ λανίης 
πο Ίδια, 1οβς ]ς γίο 
πη{έο 5 ΏγοίΠογ : 
36 Τ ἠκονγῖςο {πο 5οοοπά αἱςο, 

απά ιο (ητᾶ, 

ππΠ{ο ἴ]ιο βογοη{]. 

3 Απάὰ Ίαδί οἱ α]ὶ 
ἔἶνο γ/οππαπ ἀῑοά αἱδο, 
35 Τ]ογείοτο, Ιπ ἴἶα 
ΤΘΞΙΥΤΘΟΠΟΠ.: 

πιηοδο γης 5]α]] εἨο Ὦο 

ος ιο 6ονεῃ 2 {ον {16γ αἱ 
Ἠαὰ Ἰον. 

30 Ἴοεης απ5πογοά απά 
ααἰά απίο {λοεπα, Υ6 ἆο 

ουτ, ποί Κπονῖησ 

νο Μοτῖρίαγθς, ΠΟΥ 

νο Ῥοπον οἱ ἀοα. 

80 Ῥον, ἵη {ἶιο 

τοβιγτοσίίοπ, {Π1ογ 
ποϊίλθς ΠΙΑΥΥΥ που αγ 
Εῖνει ἵπ ππαγτίασο, 

Ῥαΐ6 ατα 45 ἴῑο 

αησο]ς οἱ ο ἵπ Ἱσανοῃ, 

1Ν ΤΗΕ, αΟΡΡΕΙ,, 

Μληκ ΧΠ, 19. 

Τα πιαπ)ς νοί]μου ἀἴο, απά 

Ίαανο 15 γγ]{ο Ὀομῖπά Ἠ]πη, 
απᾶ Ίοανο πο ομί]άτοι, 
ναί ας Ἠνοίλον οι] 
έα]κο Ἰῖς γν]ί[ο, απὀἆ ταῖδο 
αρ 5οοᾷ απίο 5 Ῥτοίπου. 
30 Νου έἶογο Ίγθγο 
βονοπ ῬνοίμναοἩ: απ ἴπο 
βγεί {οοῖς α πα, απᾶ 

ἁγίπο ]ο[ί 
πο 5ορς. 

31 Απά {ῑιο 5οσοιά {οο]ς Ἀου, 

απά ἀ1σς, 
ποϊίμογ ]οβυ Ίο αΠΥ 5οο : 
απά ἔῑαο ενα 

ΠΜ κουν]ςο. 

33 Απᾶ (ο 5ονοη Ἠαςά Ἰου, 
απά Ἰο[ς πο 5οας : 

Ια5έ οἱ αἲ] 
Πιο Ἱνοπιαπ ἀῑθά αἱδο. 
35 Τη {ιο 
ΤοΒΗΥΥΘΟΙΟΠ {Πιογοίογο, 
γης {αγ β]ια]] το, 
π/οςο γη{ο βα]] 5Πο Ὦο 
οϐ Ἴιθια ὁ {ου έμο βοΥοπ 
Ἰαά Ἠου {ο ν]{ο. 
5 Απά εοδις απδγοτίηο, 

βα]ά απίο {ποιαπ, Ὦο γο πού 
(πογείοτο 61}, Ῥοσαιιδο γο 
Κποιν ποί 

ὕνο βοπρίατο5, ποϊίον 
Όιο Ῥοψον οἱ οα 

35 Έου ν]λοη {ου εἶνα]] 

5ο {οι {πο ἀθις, (νο 

ΠΘΙ(Ί10Υ ΙΠΑΥΕΥ, Πο αγο 
ΜΙΝΟΣ 1 ΠΙΑΥΠΑΦΟ: 

Ῥπέ αὖο ας ἴιο 

| απσο]ς νο αγ 1π Ἠθανοῃ, 
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Ίσκε ΧΧ. 28. 

Τπ αΠΥ πιαπ)5 Ῥνοί]μον ἀῑα, 
Μανίπσ α γηία, απᾶ ο ἀἱα 
ναοί εμα]άγοι, 

Οναί Ἠϊ5 Ὀνοί]ου ε]λου]ά 
ίαῑκο Ἠ]ς γ]{ο, απά ταῖςσο 
αρ 58οοᾷ τπίο 5 Ῥγοίμοι, 
35 Ἔμογο νγογο (Πιατοίονε 

5ονοπ ῬγοίμτοἨ: απά {πο 
βγεί {0ος α νο, απᾶ 
ἀιοα 

νη(]οιί οἸή]άγοη, 

50 Απ {ο 5οοοπᾶ {οοις Ίου: 

{ο ν{α, απᾶ Ἰιο ἀῑοᾷ 
ομ]]ά]65, 

δι Απά ιο ἐηνᾶ {οοῖς Ἰθυ: 
απά Ιπ κο ΙΠΔΠΠΘΙ 

ἔλο βοΥθη αἱ5ο : 

απ {]πογ 1οβι πο οή]άτοι, 
απ ἀῑσοᾶ. 

55 Ταξίὺ οἱ αἱ 

ἔἶιο πγοπ]απ ἀἷθά αἶδο. 

55 'Ῥ]ογοίογο Τη {1ο 

ΥΘΒΙΥΥΟΟΙΙΟΠ 

νιοβο πήο οί {ποια 15 εἶιο 
{0Υ ΒονΥοΠ 

λαά Ίου {ο γ{ο, 

δὲ Αγιά ᾖοβας, απθγοτίπς, 
φαΐά απο ἐπθπῃ, 

ιο ομ]άτοτπ οἱ ή γγοτ]ά 
ΠΙΑΥΥΥ, απά απο σΊγοπ Ιῃ 
πα ίασο: 
5δ Ῥπί (1ογ νγπίοα εμα]] ο 
αοσοιπίσᾷ γγοτίἩγ {ο ορέαϊπ 
Οναί νοτ]ά, απά ἴ]ιο 

τοβΙΥγΟΟΙΟΠ 6Γοπα {πο ἆθαᾶ, 
ποιον ΙΠΑΥΤΥ, ΠΟΥ απο 
σῖνοη ἵπ Ππα]ασα: ὃδ Ναῖ- 
νου «απ {]νογ ἀῑς ΑΠΥ ΠΙΟΥΘ: 
{ον Ἴπογ ατο οηιια] απ{ο (ο 
αηρο]ς; απά αγο {]ιο ολΙ]άτοτ 
οῇ ἀσά, Ῥεῖπς {νο οή]άνοι 
ος ὕ]λο τος ΥοσΙοη, 
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Ματτηαπςρυ ΧΧΙΠ. 91. 

51 ΤΠερὶ δὲ τῆς 
ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 

οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῆῦ 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος 

55)Ώγώ εἰμι ὁ Θεὺς) Αοραὰμ 
χαὶ ὁ Θεὺς ᾿Ισαὰκ 

χαὶ ὁ Θεὺς ᾿Ἱακώς; 

οὐκ ἔστιν ὃ Θεὺς 
Θεὺς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. 

ΡΑΒΑΙΤΕΙ ΡΑΒΡΘΑ(αΕΡ 

Μλαπκ ΧΠΙ. 26. 

35 Πιερ) δὲ 
τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείροται, 
οὐκ ἀνέγνωτε ἐν σῇ βίελῳ 
Μωυσέως 

ἐπὶ τοῦ βάτου 
πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων 
᾿Εγὼ ὁ Θεὺς ᾿ Αδεαὰμ 
χαὶ Θεὺς ᾿Ισαὰκ 
χα) Θεὺς ᾿Ἰαχκώξ: 
57 Οὐκ ἔστω Θεὺς 
νεκρῶν ἀλλὰ (Θεὸς) ζώντων" 
(ὑμεῖς οὖν) πολὺ πλανᾶσθε. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΣΧΥ. 

Ίσκε ΧΧΧ. 9τ. 

5 "Οτι δὲ 
ἐγείρονται οἱ νεκροί 
χαὺ 

Μωυσῆς ἐμήνυσεν 

ἐπὶ τῆς βάτου, 
ὡς λέγει Κύριον 
τὸν Θεὸν ᾿Αεραὰμ 
καὶ Θεὺν ᾿Ισαὰκ 

καὶ Θεὺν ᾿Τακώς: 

96 (Οεὺς δὲ οὐκ ἔστιν 
νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων" 

ΤΠΕ ἨΠΙαΗμβΙ ΡΕΕΟΕΡΤΡΒ ΟΕ ΤΗΕ Ι,ΑΥν’. 

56 Καὶ ἐπηρώτησεν 
εἲς ἐξ αὐτῶν νομικὸς 
πειράζων αὐτύν 

36 Διδάσκαλε, 
΄ Ἀ' κ / 

ποία εντολή μεγαλη 

ἐν τῷ νόμῳ οι 

Ο δὲ έρη αὑτῷ 

᾿Αγαπήσεις Κύριο 
σὺν Θεύν σου ἐν ὅλη τῇ 
χαρδίῳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

ω δν μη 
Ψυψῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 

διανοίῳ σου. 
ορ υ] Γ { / 

586 Αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη 

καν πρώτη ἐνγολή. 

39 Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῃ 

᾿Αγαπήσε ἐς τὺν πλησίον σου 

3 Καὶ προσελθὼν 

εἷς τῶν γραµµατέων, 

ἀκούσας αὐτῶν συνζητούντων 
3 ΑΝ “ .” ο) 

εἰδὼς ὅτι χαλῶς ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν 

ΤΠοία ἐστὴν ἐντολὴ πρώτη 
πόντων; 
3 ᾿Απεχρίθη ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι 

πρώτη ἐστίν" Αχουε Ισραήλ, 
τει ε Θ Ν νο τι Ξ 

ὕριος ὁ Θεὸὺς ἡμῶν 
υριος εἷς εστίν, 

5ο Καὶ ἀγαπήσεις Κύριον 
σὺν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 
Χαβδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ψυχᾶς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

Ἰσχύος σου 

ἐντολή. ὴ (αὕτη πρώτ 
τέρα « Ὀμά) αύτη 51 Δευ: 

᾽Αγαπήσεις ὃν πλησίον σου | 



1νΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΙΡ. 

Ματτπεν ΧΧΠ. ὁ1. 

δι Ῥιΐ α5 (οπομῖπς ο 
γοβυχτοςίῖοπ ος έμο ἆθαά, 
Ἰανο γο ποί τοσα (ναί 
γγ]]οἷι γγαβ 

5ΡοκοἩ ππίο γοι ὃν ἀοά, 
βαγΊησ, 
35 Τ απ {1ο (αοἆ οἳ Αὔγαιαπα, 
απά {ο (αοᾶ οἱ Ίραας, 
απά {πο αοά ο ;ασοῦ ὁ 
.οά 15 ποί έλε ἄοά ος 
έ]ιο ἀοαά, Ῥαΐ ος 

Ώια Ἠνίης, 

Μαηκ ΧΙΙ. 26, Ίσκε ΧΣ, 97, 

5τ Νοπ, {ἶιαί ἴἶιο 
σας ατα ταῖςας, 

3 Απά ας {οπο]λῖπς {ιο 
ἀσαά, (ιαί {Πογ τῖδο: 
Ἰαγο γο πο τουᾶ 1π ἴ]ιο 
Ῥοο]ς οἳ Ἀ[ορος, 
Ίχουν πι ἐἶλο Ῥιαδ]ι 
(ςοἆ ραϊο απίο Πάπα, 
βαγΊπσ, 

1 απ {ο αοᾶ οἳ ΑΡτα]ιαπη, 
απά {ιο (οά ος Ίσααο, 
απ ιο (οά οἱ ᾖασοῦ 2 
3 Ἠο ἵς ποῖ ἴἶο αοᾶ οϐ 
πο ἀθαᾶ, Ῥιαῦ ἴλο (αοά ος 

Ώιο Πνίπςσ: γα {]οτοίοτο 
4ο στοα{]γ ουν. 

ονοπ ΝΤοβος εἸιθυγος 

αἱ ἴλο Ὀπδ], 

ΝἨΘΠ Ίο οα]]οί]ι ἐ]ο Τ,ονᾶ 

ὔιο (οἆ οἳ ΑΡγαβαπι, 
απᾶ {πο (οά ος Ίδαας, 
απά {ο (αοᾷ οἱ ζασοῦ. 

98 Ἐου Ἰιο ἶ5 ποῖ α ἄοά ος 
ὕιο ἀθαά, Ῥια6 οἱ 
ἴπο Ἠνίης. 

ΡΕΟΠΟΝ ΤΧΥ. 

ΤΗΕ Πιαπεβτ ῬΕΕΟΕΡΤΕ ΟΕ ΤΗΕ Ι1ΑΥ’. 

36 ΤΠοη οπο οἱ {ποπη, 
νο] ας α Ἰανγος, 

θ]κοᾷ Ἠτη α 4ποδίῖοπ, 
{οπιρίπς Ἠϊπα, απά δαγΊης, | 
36 Μαρίου, νο] 16 έλα 
ρτοαί οοπιππαπάπιοηί ΤΠ {ο 
Ί.γν 2 3τΠερας καἰᾶ ππίο 1πα, 

Τ]ιοι εα]έ Ίογο 
Ώναο Τονὰ ἲνγ ἀοά νηι]ν αἲἲ 
Ον Ἰδατέ, απά. ση]ι αἲἱ 
Ον ου], απά νη( αἲὶ 
Ον ππᾶ. 

38 Τῆ]ς 15 (ο βγαέ απἆ 
στοαί οοπΙπιαπάππθηί, 
59 Απά {νο 5οσοπᾶ ἶ5 Ἰ]]κο 
απίο Ἱ, Τμοι βμα]ί 

| 38 Απᾶ οπο 

οί {]ιο 5οτ1ῷ6ς οαπις, απιά 
Ἰανῖπς Πθατά (Ἴχοπι ΤΘάΡΟΠ- 
Ἰπσίοσοείμοχ, απά ροτοθῖνίης 
Όναί ιο Ἰαά απβγγογθς (ποια 
νγα]], αξθκεᾶ Ἠ]πη, 

ἨμΙο]ι 15 ἴἶνο 
Ητδί οοπιπιαπάπιοπύ οἳ αἰ] 2 

39 Απά ο σοδας απ5ιγογας Ἠΐπη, 
Τ]ο βγεί οἱ αἰ] ένο οοπι- 
πια παθη{ς 15, Ἠσαν, ο 

1τασ] :; Τ]ο Τιονὰ ουν ἄοᾶ 
15 οπο Τ,οτά. 

50 Απά ἴοι ε]ια]έ ]ονο 

ιο Τονά ιν αοά νι αἲἱ 
0νγ Ἰοατί, απά νη(] αἲἱ 
(Ίνγ 5ου], απά. ση αἲ] 
Ώνγ παπά, απ γην αἲἱ 
Ον ίγοησί]ι, 

ΤΗ15 18 {ο Ην 

οοΠΙΠΠΑΠάΙΠΘΗΙ, 
51 Απᾶ {ο βοσοπᾶ 19 Ἰ]κα, 
ΠαΠΙο]γ {μ1, μοι α]α]έ 



166 ῬΑΒΑΙΤΙΤΕΙ ΡΑΒΡΘΑΑΕΡ 

ἹΜαπτηςν ΧΙ. 99. 

ὡς σεαυτόν. 
40 Εν σαύταις ταῖς δυσὶν 
ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος 
κρέμωαται καὶ οἱ προφῆται. 

5οο ν. 46. 

“1 Συνηγμένων δὲ τῶν 
Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὖ- 

σοὺς ὁ ᾿]ησοῦς 

“3 Λέγων 

Τί ὑμῖν δοκεζ περὶ 

σοῦ Χριστοῦ: τίνος υἱός ἐστιν; 
΄ 3 δν .- , 

λέγουσιν αὐτῷ τοῦ Δαυίδ. 

“5. Λέγει αὐτοῖς 

ΤΙῶς οὖν Δαυὶὸ 

ἐν σνεύµατι 
χαλεῖ αὐτὺν Κύριον 

Μαςσκ ΧΙΙ. 91. 

ὡς σεωυτόν. 
Μείζων τούτων 

ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστω. 

Γη 55 Κα) εἶπεν αὐτῷ 
ὁ γραμματεύς 
Καλῶς, Διδάσχκαλε, ἐπ᾽ 

ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστὴν 
(ὁ Θεὸς) καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος 
πλὴν αὐτοῦ. 

55 Κα) τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ 
ὅλης τῆς χαρδίας καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς συνέσεως καὶ) ἐξ 

ὕλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ 
ἀγαπᾶν τὺν πλησίον ὡς 
ἑαυτὸν πλεζόν ἐστιν πάντων 
τῶν ὁλοκαυτωμάτων χαὺ 
Ὀυσιῶν. 
84 Κα) ὁ ]ησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν 

ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, 
εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν 
εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας 

σοῦ Θεοῦ. 

Κα) οὖὐδείς οὐχέτι ἐτόλμα 
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΧΥΙ. 

ΟΠΕΒΙΡΤ ΤΗ ΘΟΝ ΟΕ ὮΏΑνΙΡ. 

9ὃδ Κα) 

ἀποχριθεὶς ὁ ̓ Τησοῦς 
ἔλεγεν 
διδάσκων ἐν τῷ Ἱερῷ 

Τιῶςλέγουσι οἱ γραμιµιατεῖς 
“ 5 ρ ὰ 2: ΜΗ, 5 

οτι ο Ἀριστὸς υἱός εστιν 

Δαυίὸ; 

36 Αὐσὺς Δαυὶὸ εἶπεν 
3 ” / ο ε , 
ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ 

Ίσκε ΧΧ. 99. 

5 ᾿Αποχριθέντες δὲ τινες 
τῶν γραμµωατέων εἶπων 
Διδάσχαλε, χαλῶς 
εἶπας. 

0 Οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων 
ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 

3. Εἶπεν δὲ πρὺς αὐτούς 

Πῶς λέγουσν 
μ Γ 5” 

σὸν Χριστον εἶναι 

Δαυὶδὸ υἱόν, 

53 Καὶ αὐτὸς Δανὶὸ λέγει 
ἐν β{ελῳ ψαλμῶν 



1» κά 

Ματτηεν ΧΧΠΠ. ὁ9, 

Ίουο {]νγ ποϊσ]θοις ας 
“νγκοὶε 
3 Ὃμ Όνεςθ ένο οοπηπιαπά- 
πιεηίς Ἠαης αἲ] {ιο Ίαν 
Άπά (ιο Ῥτορ]λοίς, 

Ώοο ν. 40. 

31 Ἠγ]η]ο (ιο Ῥ]ατίδους 
Ἠγετο σαἰ]ετοὰ {οσεί]ου, 
16515 αρ]κος (Ίοπα, 
“3 Θαγῖπα, 

Ἰλ]ναί ΟΗπ]ς γο οῇ 
Οπτ]κί ὁ ν]λοβθ 8οπ 18 Ἠθ 2 
Τ]ογ εαγ πίο Ἠϊπῃ, 
Τ]α 6ο ος Γανίά, 

49 ο ραἶέ]ι ππίο (Ίοπι, 
Ἠον οι ἀοί] Ώανιά 
ὑπ αρίγἰέ οπ]] ή Τουά, 

ΙΝ ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙ/Ρ. 

| 
Μδαηκ ΧΠ. 91. 

{Ίο {Ἡγ ποϊσλροιι α5 
{πγκο]έ, 

'.Ἔ]ουο ἵ5 ποπο οί]θου 6Ο0ΠΙ- 
Γ ππαπάππεπ{ σγθβίευ απ 
{λορο. 
985 Απᾶ ἰ]ιο 
εογῖρο βαϊά απίο Ἰήπη, 
γα]! ΝΤαξίος, έἶχοιι Ἠαδέκαιᾶ 
ἴνο απ]: {ον ἴΊοτο ἶδ οπθ 
αοάς απά λογο 15 ποπθ 

Γ οἴπον Ὀπέ ο: 
36 Απάᾶ {ο Ίονο Ἠϊπι γη]θἩ 
αἲ] νο Ἠθανί, απά γη αἱ 
Όιο απάοτδίαπάίπο, απᾶ 
πλ α]] ἐπο 5ου], απά γη 

αἰ] ιο εἰίτοπσίμ, απά {ο 
Ίονο Π]ς ποϊσλΏοις α5 Ἠϊπι- 

Ῥαπνηί οβονίησς απά βαοτ]- 
Πο05. 
34 Απά νο ο}; οδας καὖγ λαῦ 
Ἆο ας αηβγγογοά ἀἰδογοεί]γ, 
Ίο βαϊά απίο Ἠϊπα, Τποι ατί 
πο {αν Ώοπα ἴμο Ἰάηπσάοπα 
ού ἀοά. Απάα πο πα αἴου 
Ὠναί ἀπνςί αδ]ς Ἠήπα ΑΠΥ 
απαείῖοη. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙΥΙ. 

ΟππΙβτ ΤΗΕ 9ον ΟΕ ὮΑνΙ0Ρ. 

96 Απά ὦᾖοραβ 
απβπγογοά απά βαϊά, ν]]]ο 
Ἰο {απσ]ιέ Ἱπ ἴο (σππρίο, 
Ἠονν 5αγ ἴἶιο εορος (ας 
Οµτ]ςέ 

19 {]να 5οη οἱ Ώανιά 2 

36 Ἐον 

Ἰανιά Ἰήπιδο]Ώ βαιά 

ΒΥ ιο Ἠοῖν μορί, 

κο] {, ἵν πιογο ἔπαπ αἲ] γ]ο]ο 

107 

Ίυκε ΧΧ. 99. 

59 Τ]οη οργίαϊα οἱ ἴ]ια 
βο1Ώ6ς, αΠδιγογησ, δα1ᾶ, 

Ἀ{αδίου, έἶνοιι Ἠαδί γγο]] ρα1ᾶ. 

30 Απά α[ἴοι ]ιαῦ 

Ώου ἀπτεί πο αξίς Ἠϊπα αΏΥ 
αποβίίοἨ αὖ α]]. 

41 Απά Ίο 
αϊά ππ{ο ἔἴιθτη, 

Πον βαγ {1ου ενα 
ο τη 

15 Ώανιά 5 6οπ 

45 Απᾶ 

Τανιά Ἠήπιδο]ϱ βα](]ι 

ΙΠ {λαο Ῥου]ἷς οἱ Ῥλα]πι», 



1658 ῬΑΕΑΙΙΤΙΕΙ, ΡΑΡΘΡΑ(ΕΡ 

ΜΑΤΙΠΕΙΥ ΧΧΤΠ. 49. 

λέγων 

 Εἶπεν Κύριος 
αλ ιό Ἡ / τῷ Κυρίῳ µου Κάθου 

ἐκ. δεξιῶν µου 
ει πι αν ν 3 / 
ἕως ἂν «ὢ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 

45 Ἐ/ οὖν Δαυ)ὸ 
χαλεῖ αὐτὸν Κύριον, 
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν : 

Μαπκ ΧΙΙ. 26. 

Εἶπεν Κύριος 
σῷ Κυρίῳ µου Κάθισον 
: Π ο ͵ 

ἐκ δεξιῶν µου 
ἕως ἂν «}ῶ τοὺς ἐχθροὺς ος 
σου ὑποχάτω τῶν ποδῶν σου. 

5 Αὐσὺς Δαυ]ὸ 

λέγει αὐτὸν Κύριον, καὶ 
ω . ε/ 

πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός : 
3 - ΔΝ 5”! 

καὶ ὁ πολὺς οχλος 

ἤχουεν αὐτοῦ ἠδέως, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙ ΧΥΙΙ. 

1Πκε ΧΧΧ. 42, 

Έὖπεν Κύριος 
τῷ Κυρίῳ µου Κάθου 
ἐκ δεξιῶν µου 
5 "Έως ἂν 9ὢ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιυντῶν ποδῶν σου: 
44 Δαυ)ὸ οὖν 
αὐτὸν Κύριον καλεῖ, καὶ 
πῶς αὐτοῦ υἱός ἐστι ; 

19805 ἘΕΡΕΟΥΕΡ ΤΗΕ ΥΑΙΝΟΙΠΟΕΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΒΙΒΕΡ ΑΝΡ ΈΠΑΠΙςΕΕΕ, 

ΧΧΤΙΠΙ. 1 Τότε ὃ ᾿]ησοῦς 

ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ 
σοῖς «αθηταῖς αὐτοῦ. 

2-5 Ῥροοι]ίαχ {ο Μαίῦ. 
δ Φ,λοῦσιν δὲ τὴν 

Φρο ν. 7. 

9606 Ῥοα[οτγ. 

πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς 

δείπνοις 

καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

Τ Καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
σαῖς ἀγοραῖς. 

δ-159 ροσυ]αχ {ο Μαέ. 
14 (Ὅτι χατεσύ(ετε τὰς 
οἰχίας τῶν χηρών, καὶ 

προφάσει μακρὰ προσευχύ- 
µενοι" διὰ τοῦτο ληψέσθε 
περισσότερον κρίμα.) 

ο) Ἱσρ 
ἐν τῇ δ/δαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν 

Βλέπετε ἀπὸ τῶν γέαµµα- 
τέων τῶν «ελόνσων 
ἐν στολαῖς περιπατεῖ 

καὶ ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

ὃν Καὶ πρωτοκαθεδρίας 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 

πρωτοχλισίας ἐν τοῖς 

δείπνοις: 

(Βεο ν. 98.) 

40 Ο/ χατέσθοντες τὰς 

οἰχίας τῶν χηρῶν καὶ 

προφάσει μακρὰ προσευχό- 
ὠενοι, οὗτοι λήμψονται 
περισσύτερον χρ]μα. 

46 ᾿Αχούονσος δὲ παντὸς 

τοῦ λαοῦ εἶπεν 

πρὸς αὐτούς 

36 Προσέχετε ἀπὺτῶνγεαμ- 
µατέων τῶν «ελόντων 
περιπατεῖ ἐν στολαῖς 

χαὶ Φιλούντων ἀσπασμοὺς 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

καὶ πεωτοκαθεδρίας 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 

πρωτοχλισίας ἐν τοῖς 
δείπνοις" 

“ΤΟΥ χατεσθίουσιν τὰς 

οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ 
προφάσει μακεὰ προσεύχον- 
τα! οὗτοι λήμνψονται 
περισσύτερον χρῖμα. 



ΙΝ ΤΠΕ αΟΡΡΕΙ.Ο. 1609 

Ματιπειν ΧΝΠ. 49. 

δαγίπο, 3 Το Τιουά 5αιά 
απίο τν Τμοτὰ, ΒΙ6 (χοιι 
ΟΠ ΠΥ τσΏί απά, 01] 
1 πια]κο {μπα οηθιη]θς 
Ώγ {οοίδίοο! 2 
35 Τ Ῥανίὰ ἔἶνο 
οα]] Ἠϊπα Τ,οτὰ, 
Ἰουυ 15 Ίο Ἠῖ5 6οη Ὁ 

Μακ ΧΠΠ. 96. 

Τ]ο Τ,ονὰ φαιά 
{ο τιγ Γμοτὰ, Β]6 έποιι 
οἩ. ΠΙΥ π]σᾗί ανά, 1 
Ι πηα]κο (πο οποπι]ο5 
{ιγ {οοἱδίοο!. 
δτ Ῥανιά ἐιογοίογο Ἠϊπιδο]{ 
σα]]αίἩ Ἠπα Τουά; απά 
ποπσο 15 Ἡο {ο Ε5 8οη Ὁ 
Απά ἴἶιο ΟΟΠΙΠΙΟΠ. Ῥθορ]θ 
Ἀοατά Ἠϊπα σ]ας1γ. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΤΣΥΠΙ. 

Ίσκε ΧΧΧ. 49. 

Τ]ο Τιονά 5αιά 

μπίο ΤΑΥ 1ωοτᾶ, Β16 ἴοι 
οἩ ΠιΥ τσ]λύ Ἰαπά, 
4Η] Τ πια]κο (πο ΘΠΘΙΙΙ65 

Ώιγ {οοίδίοο!. 
44 Ὀαγιὰ (ογοίογο 
οα]]οί]ι Ἠ]πι Τον, 
Ἰουν 15 Ίο {οι 15 5οη 2 

ΓΕ5ύ5 ΒΕΡΕΟΥΕΣ ΤΗΕ ΥΑΙΝΑΙΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΘΟΒΙΒΕΒ ΑΝΡ ΡΗΑΠΗΙΘΕΕΒ. 

ΧΧΙΠΙ.1 Τμον 6ρα]ο ο οδιι5 
{ο {ο πια]Πἰπᾶο, 
απά {ο 5 ἀἴδαρ]ος, 

2-ὅ Ῥοου]αν {ο Μα:6. 

5δ Απᾶ Ίονο ιο 

πρρογπηοςί ΤΟΟΠΙΒ αἲ {οᾳη»ί», 
απά {ιο ομῖεί 5οα{ς ΙΠ (ο 
5Υπασομιιο», 
Τ Απά στοείῖησς 1η ἔ]ο 
πηβτ]κοίς, απά {ο Ὦο οα]]εὰ 
ο ππος, Ἠαῦδβι, Βαββρι. 
8-15 Ῥοσυ]ατ {ο Μαΐ, 

1 Έοχ γο ἆαγοιχ νηάουνς) 
Ἰουμβθς, απᾶ {ον α Ῥτοῦοηος 
τηακο Ίοπς ῬΤαγοΓ: {Ίογο- 
{οτο γα 5]ια]] γοσσῖνο {ια 
ρτοαίεν ἀπππΠαΙΟἨ. 

56 Απά Ίο βαἷᾶ 
ππ{ο {ποια 
Ιπ Ἠ]5 ἀοσίτίπθ, 

Ῥονγατο ος {1ι6 5ΟΥΊΡ6Α, πγΙο]ι 
Ίονο {ο 5ο 1η 
Ίοης εἸοίμίπο, απᾶ Ίουο 
Μα]{αίοης 1η ο πιατκοῦ- 
Ρ]α665, 
59 Απά ἴ]α ομΙεί 5οαί5 1π 
ἴ]ιο 5ΥΠασΟοΡΊΙ68, απά {ιο 
αρρογπηοδέ ΤΟΟΠΗ5 αἲ {οαρίς : 

(86ο ν. 98.) 

10 Ίο] ἀανοιις γηἀοννε) 
Ἀοι1δο5, απά {ον α Ῥτείεηος 
Ἰηπ]κο Ίοπισ ΡχᾶΥΘΙ5: ἴ]εδο 
βμα]] τοσσῖνο 
στοαίον Φ1ΠΙΠΛΠΙΟΠ. 

46 μου, ΤΠ ένο απάίοπος 
ος αἰ] ο Ῥοορ]ο, Ίο 5αιά 
ππίο 15 ἀἴδοῖρ]ο», 
36 Ῥουγαγο οἱ ἴἶιο β011968, 
γνμ]ο]ι ἀοβῖγο {ο τα ἵπ 
Ίοπς γοῦεΒ, απά Ίουο 
«γεεἰἴπφα ἵπ ἴἶιο πιατ]κοίς, 

απιά ιο ᾖφ]ιεδί δεαίς 1η 
Πιο ΦΥΠᾶΦΟΡΙ65, απ {ιο 
ολίεΓ τουπη5 αἲ {οαδί5; 

1 ἨγῃΙο]. ἆσγοιιγ γγιάουνης) 
Ἠομβθβ, απά {ον α δπειυ 

πιακο]οης ΡΤΗΑΥΘΥΒ: {ιεβαπιό 
5]ια]] τοσσῖνα 
σνοαίον ἆαπππαίίοη. 



10 ῬΑΒΑΊΙΙ ΕΙ, ΒΔΘΘΛΑΕΣ 

Μαππηπςν ΧΧΙΓΥ. 1. 

ςΠΟΤΙΟΝ ΤΙ ΧΥΤΙΙ. 

Της ρου ς (στ. 

Μλδεακ ΧΤΠΙ. 41. 

5 Καὶ χαθίσας {ὁ ̓ Ιησοῦς) 
χατένωνστιτοῦ γαζοφυλαχίου 
ἐθεώρει 
πῶς ὁ ὄχλος βάλλει 
χαλκὺν εἰςτὸγαζοφυλάχιον' 
χα) πολλο) πλούσιοι 
ἔδξαλλον πολλά" 
45 Κα) ἐλθοῦσα µία 
χήρα πτωχὴ ἔθαλεν 
λεπτὰ δύο, 
ὃ ἐστιν χοδράντης. 
5 Καὶ προσκαλεσάµενος 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
λέγει αὐτοῖς ᾽Αμὴν λέγω 
ὡς μώ, 
ὑμῶ ὅτι ἡ χήρα 
αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖν πάντων 
βέ6ληκεν τῶν βαλλόντων 
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον" 

3 Πάντες γὰρ ἐκ 
ον ; πε. 

σοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
ἔδαλον. αυτη δὲ 
ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς 

/ ο ος πάντα ὅσα εἶχεν 
ἔδαλεν, ὅλον τὸν β{ον αὐτῆς. | 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙΧΙΣ. 

Ίσκε ΧΣΧΙ. 1. 

1 ᾿Αναξλέψας δὲ εἶδεν 
σοὺς βάλλονσας 
εἰς τὺ γαζοφυλάχιον τὰ δῶ- 
ρα αὐτῶν πλουσίους. 

5 Έ[δεν δὲ τινα καὶ 
/ Λ / 

χάβαν πενιχεὰν βάλλουσαν 

ἐκεῖ δύο λεπτά, 

8 Κα) εἶπεν ᾿Αληθῶς λέγω 
ὑμῦ ὅτι ἡ χήρα 
ἡ πτωχὴ αὕτη πλείωπάντων 
ἔδαλεν" 

ἡ ᾱ, 
5 "Απαντες γὰρ οὗτοι ἐκ 

ποῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
”/ .”» 

Εδαλον εἰς τὰ δῶρα, αυτη δὲ ελ) ή μα « στα, 
ἐχ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς 
ἅπαντα 
σὺν βίον ὃν εἶχεν ἔδαλεν. 

» 

ΟπΠΗΙΑΤ ΕΟΒΕΗΤΕΙΙΙΑ ΤΗΕ ΓΕΡΤΗΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ϱΕΕΠΒΑΤΕΜ. 

ΧΧΙΥ. 
α Καὶ ἐξελθὼν ὁ ̓ Ιησοῦς 
ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ ἐπορεύετο, 
χαὶ προσῆλθον 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 
σὰς οἰκοδομὰς τοῦ Ἱεροῦ. 

5Ο δὲ ἀποκριθεὶς 

εἶπεν αὐτοεΟὐβλέεπετεταῦ- 

ΧΠΠ. 
1 Κα) ἐκπορευομένου αὐτοῦ 
ἐχ τοῦ Ἱεροῦ, 

; ΑΒ - 3 

λεγει αὐτῷ εἷς εχ 

γσῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
Διδάσκαλε, Ίδε 

4 . ἀ 

ποταποἱ λίθοι καὶ ποταπα) 

οἰκοδομαί. 
3 Καὶ ὁ ]ησοῦς (ἀποκριθε]ς) 

εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας 

ὅ Καΐ τινων λεγύντων 

Ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς 

ναθήμµασιν χεχόσµηται, ω 
Ἡ 

πα! 

εἶπεν 5 Ταῦτα ἃ Ξεωρεῖτε, 



Ματτηςεν ΧΣΤΥ. 1. 

ΟΠΗΙΑΤ ΕΟΕΕΤΕΙΗΙΒ ΤΗΝ ΏΕΡΕΤΗΠΟΤΙΟΝ ΟΚ 

ΧΧΤΙΥ, 
1 Απά οδιβ τ0επί οι, αιᾶ 
ἀερατίεά ἄοπα {ιο (οπηρ]ο : 
απά Ἠή5 ἀῑδοῖρ]ος οπππο {ο 
Ἠϊπα, {ου {ο β16υν Επι έ]ιο 

Ῥι]άἴπισς οϐ ἐἶνο {απιρ]ο, 
Ἡ Απά οβις καιά απίο 
ἔποια, Ῥεο Υο ποί αἲ] ἔΊνοβα 
ἠήησε 2 Ὑοτίγ Τ δαν απίο 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΤ ΧΥΤΙΙ. 

ΤΠΕ ΠἹΡον ς (1ΕΊ. 

Μαδηπκ ΧΠ. 41. 

41 Απά ὅοδις εαΐ 
ονοεν ασαἰηςί ἴ]ιο ἰνδαδι)Υ, 
απιά Ῥο]ιο]ά Ἰονυ ο ροορ]ο 
σας ΠΊΟΠ6Υ Ιπίο ἴο 
(πδαδΙτΥ :. απά ΠΙΑΠΥ ναί 
πνογο τῖο]ι οπδί 1π ΤΠΕ. 

33 Απάᾶ ἴπποτο οβππο α ορτίαϊπ 

' Ῥουυ γΙάονν, απά 8ο {μγουν 
η {πνο τηϊίος, 
ΥΕΙΟἩ ππαΚκο α πήπο, 
5 Απά Ίο ομ]]οιί απίο Ἠ]πι 
Ἠὴ5 ἀἰδαίρ]ας, απά. παϊδ]ι 
απίο ἔποπα, ν΄ ο]γ Τ 5αγ ἀπίο 
γοι, Τμαί (ή ρου νά ουν 
ἨαίἩ οαδύ ππογο ἴπ {απ 
ὕιευ αἲἰ] νν]Ιο Ἠανο οαξί 
Ιπίο {πο {γεαβΙΤΥ : 
4 Ῥου αἲ] {ευ ἀῑά οαδέ ἵπ οί 
ἰλοαῖν αρππάαποο : 

Ῥαΐέ 5ἷο οί ου ψιαπύ ἀιά 

οαδέ ἵπ αἲ] ναί εἨο Ἰαά. 

ονοπ αἲὶ Ίου Ἠνιης, 

ΦΕΟΤΟΝ 1 ΧΙΣ. 

ΠΠΙ, 
1 Απαὰ 48 Ίο γγοπί οιιό 

οἳ ιο {οτηρ]ο, 
οπο οἳ 5 ἀΙδαρ]ος 5.1] 

ππίο Ἠϊπι, Ναδίου, 566 

ναί ΠΙΠΠΕΝ ΟΕ ΒἴΟΠΘΒ 

απ ναί Ῥι]άἴπισς απο ]ιογο! | 
" Απά /αβις απθγγονῖπα, ϱα1ὰ 

ππίο Επι, Φοςδί έποι ἴ]ιοδο 

ρτοαί Ῥι]άἴπισς Ὁ 

1Τ1 

Ίυκε ΧΧΙ, 1. 

1. Απά Ίο Ἰοο]κοά πρ, 

απά βαν ἴλο το] ΠΊΟΠ. 
οαβπο ἐλοῖν σ1{ῖ5 ΙΠίο (ο 
{πθαδιΙΙΥ. 

3 Απά Ίο 5ανγ αἷξο α οθγίαῖπ 

οοῦ νάονν οπείῖπο 1η 
(1ου ἴπνο ΠΙ{6Ν. 

ὃ Απά Ίο σαἰᾷ, 
Οέα απθι Τ βαγ ππίο 
γοι, ἐλαῦ (5 Ῥουυ νΙάου; 
λαέ] ομδύ ἴπ ππογα {απ 
ἠιεγ αἱ]. 

4 Ἐον α]] {οςο Ἠανο οἳ 

ἐἶιαιγ αβιαπάαπεο οαξί 1Π 

ππίο {ο οβετίπσς οἑ ἀοάᾶ : 
: Ῥαΐ6 8ο οἱ Ίου Ῥεπιγή Ἠαί]ι 
: οαδί ἵπ αἱ 
{ Όνο Ἠνίης {]ναί 5Ίιο Ἰναά. 

ΓΕΕΌὉΒΑΙΕΜ. 

ὅ Απά 48 

' βοπιθ 8ραἷο οἱ {]ιο 
Γ τοπιρίο, Ἰουν 16 Ίνης 
πάοτπιος γι ϱοος1γ 5ίοπος 
απιά σἶ[ί», 

Ὅ Ίο εα1ς, 

5 Α8 [ον έιοδο 
: ήησς νο] γε Ῥε]ο]ᾶ, 



172 ῬΑΒΑΙΙΙΕΙ, ΡΛΘΡΘΑ(ΕΡΝ 

ΝΙΑΤΤΠΕΥ ΧΑΙΥ. 2. 

τα πάντα: Αμηνλέγωύμῆ, 
Οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ 
λίθον ὃς οὗ χαταλυθήσετα!. 
8 Ἱαθημένου δὲ αὐτοῦ 
ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 

κατ) ἰδίαν 

λέγοντες 

Ἐ/πὲ ἡμῆ πότε ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σηµεῖον 
τῆς σῆς παρουσίας καὶ 

συντελείας τοῦ αἰῶνος ; 
4 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς 
Ἑλέπετε µή τις ὑμᾶς 
πλανήση. 
ὅ ΤΙΟλλοὶ γὰρ ἐλεύσωται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου λέγ- 
οντες Εγώ εἰμι ὁ Χριστός, 
χαὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

6 Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πο- 
λέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων" 
ὁρᾶτε μὴ 3εοεῖσθε' δεῖ γὰρ 

πάντα γενέσθαι, 
ἀλλ) οὕπω ἐστὶν τὸ τέλος. 

Ἰ ᾿Εγερθήσεται γὰρ 

ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ 
ἔσονται λιμο) καὶ σεισμο) 
χατὰ τύπους. 

8 ΤΙάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὡδ[- 

νων. 

Μλαδεηκ ΧΙΙ. 2. 

σὰς µεγάλας οἰκοδομάς: 

οὗ μὴ ἀφεθῃ λίθος ἐπὶ 
λίθῳ, ὃς οὗ μὴ χαταλυθῇ. 

8 Καὶ χαθηµένου αὐτοῦ 
εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν 
Χωτέναντι τοῦ Ἱεροῦ, 

3 Ἄ ανν 5 39 
ἐπηρώτα αὐτὺν κατ Ιδίαν 

Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωθος καὶ 
3 / τ.- ΄ 

Ἰωάννης καὶ Αγδξεέας 

4 Ἐ)πὺν ἡμῶ πότε ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σηµεῖον 
ὕσαν µέλλῃ ταῦτα 
συντελεῖσθα, πάντα; 

Ίσκεβ ΧΧΙ. 6. 

ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς 
οὓὖκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ 
λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

Τ. ᾿Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν 
λέγοντες Διδάσκαλε, 

πύτε οὖν ταῦτα 
” ΄ .”ν 

εσται; χαὶ σί τὸ σηµεῖον 
ὅταν µέλλῃ ταῦτα 
{νεσθαι ; 

δ"Ο δὲ Ιησοῦς (ἀποκριθεὶς) | ὃ 'Ο δδὲ 
ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς 
ἙῬλέπετε μή τις ὑμᾶς 

πλανήσῃ. 
6 ΤΙολλοί ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου λέγ- 
ουτες ὅτι ᾿Εγώ εἶμι, 
χαὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 

Τ "Ὅταν δὲ ἀκούετε 
΄ ατα Ν , 

πολέώους χαὶ ἀκοᾶς πολέε- 

ὥων, μὴ ροεῖσθε δεῖ 
γενέσθαι, 
ἀλλ) οὕπω τὸ τέλος. 

δ ᾿Εγερθήσεται γὰρ 
”/ 3 η 5”! Γ 

εθνος επ) εθνος χαὺ 

βασιλεία ἐπὶ ββασιλείαν, 
ἔσονται σεισµο) 
χατα τόπους, 

ἔσονται λιμοί. 

ὃ ἸΑρχα) ὠδίνων ταῦτα. 
΄ . ε υν ε / 

Ἠλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς" 

εἶπεν 

Ἠλέπετε μὴ 
πλανηθῆτε: 

πολλοὺ γὰρ ἐλεύσονται 
ἐπὶ τῷ ὑνόματί µου λέγ- 
ουτες ὅτι ᾿Εγώ εἶμι 

χαιὶ ὁ χαιρὸὺς ἤγγικεν' 

μὴ πορευθήτε ὀπίσω αὐτῶν. 

δ "Ὅταν δὲ ἀκούσητε 
πολέμους χαὶ ἄκαταστα- 

σίας, μὴ πτοηθῆτε' δεῖ γὰρ 

γενέσθαι ταῦτα πρῶτον, 
ἀλλ) οὐκ εὐθέως τὺ τέλος. 
10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς 
3 ’ 

Ἐγερθήσεται 
5, σαι η π 
εθνος ἐπ᾽ έθνος καὶ 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 
1 Σεισµώ τε λεγάλοι καὶ 
χατὰ τόπους 

λοιμο) καὶ λιμοὺ ἔσονται, 
φόεητρά τε χαὶ σηµεία ἀπ' 
οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 
13 ΤΠρὸὺ δὲ τούτων πάντων 



Ματτπενυ ΧΧΤΥ. 9. 

γοι, 
Τ]ογο εἶα]] ποί Ὃο 
Ἰε[ς Ίνογο οπο 5ἴοπθ ἩΡΟΠ 
αποίλου, (λλαί 5λα]] ποῦ Ὦο 

ὕιγουπ ἄοιυῃ. 

5 Απά 48 Ίνα 5αΐ προ ἴἶια 
πιουηί οἱ Οᾖνος, 

νο ἀῑδοιρ]ος 
σαπηο {ο Ἠῖπι 
Ῥτϊνα{α]γ, 5αγΊης, 
Τεῖῖ 5. νν]οτι 5]να]] έἶιεςο 

Όππος Ὦο 2 απά γν]λαί 
εια]] Ὄο {ἶιο εἶσπ ος 
Γγ οοπαῖπα, απά οῇ πο οπά 
ος νο ννογ] 2 
4 Απά κ οδα5 αηβιγογοά απά 
βα]δ] πη{ο {πθιη, Ταἷο Ἰοσά 

ἴἶιαί πο πια ἀεσοσῖνο γοι : 
δ Έου πιαΏΥ 5μα]] 6οπηθ ΤΠ ΤΗΥ 
παπις, βαγίησ, Τ απ Οληὶςύ; 
απά μα] ἀασοῖνο ΠΙΔΗΥ. 

5 Απ γο εἶια]] Ίθαν 
ο{ ννατς, ὃς ΤΙΠΙΟΙΥ5 ΟΓΥΥΑΥ 

βο6 {λαί γο ο πού 
σουῦ]ος: {οτ α]] {λοςο {μ]ησς 
πλαδί 6ΟΠΠΘ {ο ρα55, Ρα 
ιο οιιὰ 15 ποῖ γοί, 

Τ Ἐου ποπ 5α]] τῖςο 
ασαπεί πα ίοη, απά ΚΙπσάοπη 
αραϊηςί Ἰπσάοπα: απ (πογο 
βια]] ο {αππος, απά Ρρορί]- 
Ίεποςς, απιά εαγίμαια]κος, 
ἵπ 4Ἰνους ρ]ασο», 

5 ΑΙΙ περα απο {λα 
Ῥοριηπίης ο ΒΟΥΤΟΥΝΑ. 

Έ]ιοι. εἶνα]] (1ου 

1Ν Της ἀΟΒΡΕΙΡ, 

Μαςκκ ΧΙΠ. 2. 

Όνογο 5λα]] πο Όο 
]οβ; οπθ 5ίοηο Ἡροι 
αποίλουγ, (ας θα] ποῦ Ῥο 

ππονν ἆονη. 
ὃ Απά α5 Ἰο βαῦ προῃ (ο 
πιουπί ος ΟΙΐνο», 
ονον ασαϊηδί ἐ]νο {οπηρ]ο, 
Ῥοΐσγ, απ «41165, απ «Γοἶη, 
απᾶ Απάτουν, αδ]κοὰ ΕΙ 
Ῥτϊναίσ]γ, 
4 Το]] 5, πνοη ]ια]] ἴ]ιοςο 
Ώπος Ῥο 2 απά ναί 
»πα]] Ὦο 1]ιο δἶση ὙνΊλοη 
1] {μαρο {Πμ]πσς ἰια]] Ῥο 
Π1]β]]εά 2 
δΑ πι οξας απβννογ]ης {οπη, 
Ῥόσαπ {ο 5αγ, Ταϊκο Ποσοά 
Ιοδί αΠΥ Παπ ἀοσθῖνο γοι : 
5 Έ ον τπαΠΥ 5]λα]] 6οπ1Θ ΙΠ ΠΗΥ 
Ώ8ης, βαγΊπο, Γ απι Οπ]δί; 
απιά 5Πα]] ἀοσοῖνο ΠΙΔΗΥ. 

Τ Απά γ]οπ γο 5]ια]] Ίσαν 
οΓγγατς, ὃς ΤΙΠΙΟΙΥΡ ΟΕ ΥΕ, 
Ῥο γο ποί 
ἀοιβ]οᾶ : {ον εαοἩ Οηος 
πππβέ ποσᾶ» Ῥο:. Όταί 

Όιο οπᾷ ϱα]] πο ο γοῦ. 

8 Έουν παίῖοη ε]ια]] τῖδο 
ασαϊηδέ πα {Ιοη, απά απο άοπὰ 
ασαϊπεί ΚΙπσάοπα; απ (λογο 
βα]] Ὦο 

οτί πα]κος 
{ 

ππ ἀἴνογς Ῥ]ασο5, 
απά {λογο 5α]] Ώο 

{πΊΠος, απά {γουβ]ος : 

{Ίχοβο αγο (ἶιο 

Εορ]πηῖπσς ΟΓ ΒΟΥΤΟΝΝΡ, 

ὃ Ῥυις ίπ]κο ου {ο γοι- 
εο]νος:. {01 νου β]α]] 

1Τ59 

Ίσκεβ ΧΧΙ. 6. 

Όνο ἆγς ση] οοπιο, 1Π ἴ]ιο 
πυλ]ο]ι ενα α]ιαἰΙ πο ὃο 
]οβί οπο 5ίοΠ6 ἩΡοΠ 
αποίᾖου, ας 5]α]] πού ωο 

Πγοιυπι ἄοιυπ. 

{ Απά νου 
ακιοά ΕἨϊπα, 

βα.11πς, Μαρίου, Ῥιέ 
Ἠγλοη ελα] {Ἴποβα 
εππσς Ῥο 3 απιά γ]αί 
βἴση γνΙ]] {λογο Ὦο γι 
Ώιοδο (Πίπιος Ία]] οοπια {ο 
Ἄαδς 2 

δ Απά Ίο 
βα1ά, Τα]κο Ἱιοσά 
Όιαξ γο Ῥο ποί ἀοσθῖνας : 
{ου ΠΙΚΠΥ 5]α]]. οσο ΤΠ. ΠΙΥ 
Πα1ηο, ΣαγΊπο, Τ απι Ολτ]κί; 

απά {πο πιο ἀἆγαγγοίῃ ηρα): 
8ο Υοθ ποί {]ογοίογο ατα 
Ώποῃ, 
ὃ Ῥης ν/νοη γο εἶια]] Ίποαν 
ος ἵγαΥ5 απά ΟΟΠΙΠΙΟΒΙΟΠΡ, 
Ῥο ποῦ 
(ογοά :. {ον ἴλοβο (μ]ησς 
πας βγΡί οοπηο {ο ρα»8; Ῥαΐ 
Όιο οπὰ 15 ποί Ὦγ απά Ὦγ. 
10 μοι εαϊᾷ Ίιο ππ{ο έ]ιοι, 
Ναῑοη. ϱλα]] τ]ςο 
ασα]ηδί πα οἩ, απά Ἰήπσᾶσπα 
ασαϊηδί Κπσάστη : 

1 Απά ογοαί οαγ(μαπα]κος 
βἰνα]] ῶο ἵπ ἀἴνους Ρ]ασο», 
απᾶ 

{ΗΠΙΠΟΡ, πιά ροβίί]οποος; 
απά Γοαγβ] βἰσ]ίς απιά στοα 
εἴσης 5μα]] (Ίνογο Ὦο οσα 
ποανοη, 

13 Ῥιί Ῥοίονο αἰ] {Ίιορο, 

ἔ]νον ενα] Ίαν χεῖν Παπάς 



1τ4 ῬΡΑΒΑΙΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΣΕΒΡ 

ΜΑΤΙΗΕΥ ΧΧΙΥ. 9. 

ὃ Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς 
3λΨιν 

χα) ἀποχτενοῦσιν ὑμᾶς, 
χα) ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν 
διὰ τὸ ὄναμά µου. 
10-12 ροσπ]αγ {ο Μαϊ. 

19 "Ο δὲ ὑπομείνας εἷς 
τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

14 ρεου]ατ {ο Μαΐΐ, 
16 "οταν οὖν Ίδητε 

τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημιώσεως 
τὺ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ. τοῦ 

προφήτου ἑστὸς 

Μλδεακ ΧΙΙΠΙ. 9, 

παραδώσουσι ὑμᾶς εἰς 
συνέδρια καὶ εἷς συναγωγὰς 
δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ 

ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 
σταθήσεσθε ἕνεχεν ἐμοῦ, 

εἰς μναρτύριον αὐτοῖς, 
10 Κα) εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
πρῶτον δεῖ κηρυχθήναι τὺ 

εὐαγγέλιον. 
α Κα) ὅταν ἄγωσν ὑμᾶς 
παραδιδόντες, 

μὴ προμεριμνᾶτε 
σί λαλήσητε, 

(μηδὲ μελετῴτε) 
ἀλλ” ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῦ ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ὦρῳ, τοῦτο 
λαλεῖτε' οὗ γάρ ἐστε ὑμεῖς 
οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

13 Καὶ παραδώσει 
ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 

Ἀάνατον καὶ πατὴρ τέχνον, 
χαὶ ἐπαναστήσονται σέχνα 
ἐπὶ γονεῖς 

χαὶ Αανατώσουσι αὐτοὺς. 
15 Και) ἔσεσθε µισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 

τὸ ὄνομά µου" 

ὁ δὲ ὑπομείνως εἰς 

τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

14 "Ὅσαν δὲ ἴδητε 

σὺβδέλυγμα τῆς ἐρηωώσεως 
(τὸ ῥηθεν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ 
προφήτου) ἑστηκὸς 

Ίσκε ΧΧΙ. 12. 

ἐπιοαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 

διώζουση, παραδιδόντες εἷς 
συναγωγὰς χαὶ φυλακάς, 

ἁἀπαγομένους ἐπὶ 
βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας 
ένεκεν τοῦ ὀνόματός µου: 
15 ᾿Αποζήσεται δὲ ὑμῶν 
εἰς μιαρτύριον. 

1 Θέτε οὖν ἐν ταῖς καβδίαις 
ὑμῶν, μὴ προμελετᾶν 
ἀπολογηθῆναι: 

αν 15 ᾿Εγὼ γὰρ δώσω ὑμῶν 
στόμα καὶ σοφίαν, 

ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι 

ἢ ἀντειπεῦ ἅπαντες οἱ 
ἀντικείωενοι ὑμῆ. 

15 ΤΙαραδοθήσεσθε δὲ καὶ 
ε Λ ΄ ὃς νο ιά 

ὑπὸ γυνέων καὶ ἀδελφῶν 

καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 

χα) «ανατώσουσν ἐξ ὑμῶν, 
1 Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ὑπὸ πάντων 
διὰ σὺ ὄνομά µου. 
18-19 Ῥοεσσ]ίατ {ο Τ1Κκο. 

50 “Οταν δὲ Ίδητε χυχλου- 
µένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν 

“Ἱερονσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι 
8 ας «εξ, 
Ίγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 



1ν ΤΗΕ αοΡΡΕΙΟ. 1Τ5 

Ματτπεν ΧΧΙΥ. 9, 

ἀο]ῖνον γοιι πρ 

{ο ϱο α/Πιοίοᾶ, 

απο ελα] 
ΚΠΙ γοι : 
απά γο εΠα]] Ὦο λαίοά 
ος αἲ] παίΙοη8 {οΥ πιγ 
ὨβΙΙϱ΄5 βακο. 
10-13 ρεοι]αν {ο Μας. 

15 Ῥπ νε Εἶναί εἰνα]] οπά το 
ππί{ο {ιο οπᾶ, ἴ]ινο 84Π1ο 
Μα] Ὃο 6ανος. 

14 ρεσυ]αν {ο Μαἴε, 
15 ἨΎγῃοῃ γο Ενογοίογο »]ια]] 
560 {]ιο 

αΏοπηϊπα οι. οῇ ἀθβο]αίίοη, 
εροκοπ οἳ ϱγ Γαμ]ο] (ιο 
Ῥτορ]οί, ίαπά 

Γραί {ο ἀσαί, 
: 15 Απά γο εἰια]] Ὄο λαίοά 

Μακ ΧΠΠ. 9. 

ἀο[νον γοι πρ {ο οοιο]ς 
απά Τη ο 5ΥΠασοσι1θ5 
γο 5μα]] Ὄο Ὠοδαίοι: απά Υο 
5]ια]] Ὦο Ὀνοισ]έ Ῥείογο 
τ]6Υ5 απά Ἰάπσς {05 πι 
8ακο, 

{ον α {65ΙΠΙΟΠΥ ασα]ηδί 
ίπθ, [ο 
19 Απά {]ιο σοβρο1 πηιιδί βγκύ 
ριρ]1δ]ιος απποπς αἰ] παίῖοης, 
11 Ῥτ{ νγ]λοη {που εΜα]1 1ουά 
γοι, απά ἀο]ῑνος γοι πρ, 

ίακο πο (λοισ]ί Ῥοίογθ- 
Ἰαπά για γο 541] 5ροαῖς, 
ποϊίλον 4ο γο Ῥτοπιοθιίαία; 
Ῥι6 γγ]αίδοσνον 5μα]] ϱο 
σῖνον γοι ἵπ {μας ους, 

Όιαῦ 6ροα]ς γε: {ον 1{ 18 
ποί γο (λαί 5ροεαῖς, Ρα 
Ώιο Ηοιγ μορύ. 

13 Νουν ἴἶιο Ῥγοί]αν ϱἶνα]] 
Ῥοίταγ ἴ]να Ῥνοί]ιον {ο 
ἀθαί], απά (νο {πίμον {ο 

ΒΟΠ” απ οἰη]άγετ β]να]] 11ο 
αρ αρα]ηςδί ἐποῖν Ῥατοηίς, 
απ 5]να]] σατιδο {λοια {ο Ῥο 

ο αἲ] ποπ {ον ΠΙΥ 
ηΦΙΠΘ)5 βα]κο : 

Ῥαί ιο (ναί 5λα]] οπάτο 

ἀπίο πο οι, {11ο 84ΠΠ6 
βα]1]1 Ὦο ξανα. 

14 Ῥιιί γν]νοη γο 5] 
5ο6 {ο 

αὈοπϊπα βίο. οἱ ἀθβο]αίοιι, 
εΡρο]κοπ οἱ Ὦγ Ὦαπίο] (ο 
ῥνορμοί, εἰαπάίης 

Ίσκε ΧΧΙ, 12. 

ος Υοι, απά Ῥονδοσπίο γοιι, 
ἀεινοτῖης γοι πρ {ο ἴ]ιο 
βΥπαςορΊιο5, ὅς Ιπίο ΡΗΙΡΟΠ, 

Ροΐπο Ῥτοισαί Ῥοίοτο 
Κϊπσς απά τα]οῦ5 {ΟΥ ΠΙΥ 
παπηθ’5 δακθ. 
15 Απά 16 αμα]] απ {ο γοια 
{ου α {οβύΠΟΠΥ. 

14 οοί{]ο 1έ {]ιογοίογο ἵπ γοιν 
Ἠοαγίς, ποῖ {ο πιοδ]ίαίο Ὀ6δ- 
{ονο ναί γο βα]] αΠΒΥΥΕΙ : 

15 ου Τ ν]] ρἶνο γοι 4 
πιουί] απά γνΙδάοπα, 

ἸγλΙος αἲ] γοιν αἀγογεατῖθς 
5]ια]] πού Ῥο αὖ]ο {ο 
5αἵπδαγ ΠΟΥ τοβῖςέ, 
16 Απά γο ελα]] νο 
Ῥοίταγοά Ῥοί] Ὦγ Ῥατοπίς, 
απά Ῥτοί]μτοη, 

απ ἸαΠδίο]]ςς, απ ΒΙοπας:; 
απά 5δοπηο οἱ γοιι 
511 {Πογ οπα5ο {ο ο 
ριαέ {ο ἀοαίμ. 
1 Απιά γο 5μα]] Ῥο Ἰαίοᾶ 
ος αἰ] πιοπ {05 ΤΗΥ 
ΠΦΠΙϱ75 βαΚο, 
18-19 ΡοσυΠαν {ο Ίωακο, 

5 Απά νο γο αλα] 
506 ε/ ογήδα]οια οοπαραδδοἆ 
(1 αγΠΙΙ68, {11ο πουν έλα 
νο ἀοβο]αίίοπ (ᾖιογθοί 18 
η]σ]ι, 



176 ΡΑΠΑΠΤΕΙ, ΕΑΡΒΑΕΡ 

Ματτπςν ΧΧΙΥ. 15. 

3 / { ΄ 

ἐν τόπῳ ἁγί, 
ὁ ἀναγινώσχων νοείτω, 
16 Τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 

'Ο ἐπὶ τοῦ δώµατος 

μὴ κατα ξκαινέτω 

ἆραι τὰ ἐχ τῆς οἰχίας αὐτοῦ, 

15 Ἰζα) ὁ ἐν τῷ ἀγεῷ μὴ 
ἐπιστρεψάτ ω ὀπίσω 
ἄεαι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. 
19 Οὐα) δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 

ἐχούσαις καὶ ταῖς 3ηλαζού- 
ΑΕ ν 

σαις ἐν ἐχείναις ταῖς 

ἡμέραις. 
τε Ἡροσεύχεσθε δὲ ἵνα 

μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν 
ος μηδὲ σαοθώάτῳ. 

"Ἔσσαι γὰρ σύτε 

3λ]ψις µεγάλη, οἵα οὐ γέ- 
γονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς χόσμου 

ἕως τοῦ νῦν 
3 .) ϱ) Ν / 

οὐδ οὗ μὴ γενηται. 
33 Καὶ εἰ μὴ ἐχολοξώθησαν 

αἱ ἡμέραι ἐκεῖαι, οὐκ 
αλ 3 ον / 

ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: 
διὰ δὲ σοὺς ἐχλεχτοὺς 

Χολοξωθήσονται αἱ ἡμέραι 
ἐχεδαι. 
35 Τόσε ἐάν τις 

ὑμῶν εἴπῃ ᾿Ιδοὺ ὧδε 
ὁ Χριστός, ἢ ὧδε, 
μὴ πιστεύσητε. 
34 Εγερθήσονται γὰρ ψευδό- 
χριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, 
χα δώσουσινσημεῖα μεγάλα 
χα) τέρατα ὧστε πλανῆσαι, 
εἰ δυνατόν, 
καὶ τοὺς ἐχλεκ 

/ 

τοὺς. 

Μλααεκ ΧΠΙ. 14. 

ὅπου οὐ δεῖ, 
ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, 

τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
φευγέτωσαν εἷς τὰ ὄρη, 

“Ο δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος 
μὴ χαταδάτω εἰς τὴν οἰχίαν 
μηδὲ εἰσελθάτω 
σι ἆραι ἐκ τῆς οἰχίας αὐτοῦ. 

19 Καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὺν μὴ 
ἐπιστεεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω 
ἆραι τὸ ἡμάτιον αὐτοῦ. 
1 Οὐα) δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 

ἐχούσαις καὶ ταῖς ηλαζού- 
σαις ἐν ἐκείναις ταῖς 

ἡμέραις. 

18. ΤΠροσεύχεσθε δὲ ἵνα 
μὴ γένηται 

χειμῶνος. 
19 "Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι 
ἐχεβαι»)λ) Ίψις, οἷα οὗ γέγονεν 
σοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς ατίσεως, 
ἣν ἔχτισεν ὁ Θεός, 
ἕως τοῦ νῦν 
χαὶ οὗ μὴ γένηται. 

50 Καὶ εἰ μὴ ἐχολόθωσεν 

Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐχ 

ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: 
ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς 

οὓς ἐξελέξατο 

ἐκολόδωσεν τὰς ἡμέρας. 

51 Κα) τότε ἐάν τις 

πη ὑμῦ "δε ὧδε 
ὁ Ἀριστός, ἴδε ἐχεῖ, 
μὴ πιστεύετε, 
33 ᾿Εγερθήσονται γὰρ (ψευ- 
δόχριστοι καὶ) ψΨευδοπροφῇ- 
ται κα) ποιήσουσινσηµεῖα καὶ 
τέρατα πεὺς τὸ ἀποπλανᾶν, 

εἶ δυνατόν, 
τοὺς ἐκλεχτούς. 

Ίσκε ΧΧΙ. 21. 

3 Τόσε ὁ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 
ῥευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 
χα οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχω- 
ρείσωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς 

΄ Λ 3 ΄ 

Χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν 

εἰς αὐτήν. 

23 Ῥοοσυ]αχ {ο ]μακο. 

3 Οὐα) ταῖς ἐν γαστρὶ 
3 / νο Γη ο / 

ἐχούσαις καὶ ταῖς» ηλαζού- 
ος αν 

σαις ἐν ἐχείναις ταῖς 

ἡμέραις" 

"Εσται γὰρ 

ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς 
καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 

24 ῬοεουΠαχ {ο ]ωακο. 



:1π πο Πο] Ῥ]ασο, | 
101080 τοαά εί], Ι6ί Ἠϊπι | 
ππάρτρίαπά, | 
15 Έλεν Ἰο (ἶνοπι νη]ῖοὰ Ὃο 
ἵπ «πάσα Πορ Ιπίο ἐἶνα | 
πηουη(αἷης : | 

| 
| 

| 

17 Τ,ο Ἰῖπα το]ηίο]ι ἵς ΟΠ. 
Όιο Ἠοιιδο {ορ ποί 60Π16 
ἀἆουνπ 
{ο ίακο αηΥ- 
Μπι οαέ ος Εῖς Ἡοιιςο : 
15 Νείθιεγ Ἰοί Ἠῖπι υνῖο]ι ἵς 
ἵη ἴ]ο Πε]ά ΓείΗΥΤ 
Ῥαο]ς {ο {α]κο Ἠῖς ο]οί]α». 
19 Απᾶ που υπίο ἔἶλοπι ἐλαί 
απο γη] οη]ά, απᾶ {ο ἔἶινοηι 

Όιαί σῖνο ειοῖς, ΙΠ {Ίλοςο 

ἀαγς! Ὁ Βμέ ργαγ γε ἴἰιαί 
γοιχ Π]σ]ιέ Ῥο πού 1η 
Όλα ν]ηίαν, πολυ ΟΠ 
ἴιο βαυα{]- αγ : 
3 Έον (οι ε]ια]] Ὦο 
στοαί ἐγῤη]αίοπ, 5ποἩ α5 
γγα5 ποί 5Ίπος {πο Ῥοσϊπηῖπο 
οἱ έῑιο πνοτ]ά 

{ο {15 πια, πο, 

που ονεν 5μα]! Ῥο. 
3 Απᾶ οχοορί {Ίιοβα 
4αγ5 5]ιοπ]ά Ὦο 5Ιογίοποᾶ, 
Όνεγο εἸοι]ά πο Πος5Ἡ Ὦο 
βανος: Ῥαί {ον πο ε]εοίβ 
εαἷκο (Ίχοφα 
ἀαγ5 ε]ια]] Ὃο αἸιογίοποαί. 
5 Ἔλοι 18 απγ ππαπ επα]] 
βαΥ ππίο γοι, Το, Ἠθγο 
15 Ογῖκέ, ος ἔἶογο 
Ῥε]ονο ἡἩ πο. 
3. Ῥου νογο εἰια]] ατῖδο βι]ςο 
Οµπ]είς, απά {ι]κο ῥγορ]οίς, 
Άπά ελα] «ουν στοαί 5ἶσηβ 
ὃς πνοπάσνς; Ἰπβοππασ] ἐμαί, | 

ἸΓΊτννογο ροφεῖῦ]ο, {ου εἶια]] 
ἀοοεῖνο {ἶιο νονγ εἰθοῦ. 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ.. 

Μακ ΧΤΠ. 14. 

ννηογο 16 οιισ]ιέ πο, 
οἱ Ἠϊπι ἐῑαί τοαςσί]ι 

απάοτείαπς, 

{στ Ἰοέ έΊχοηι ἐαί Ὦο 

Ιπ ειάθα Ποο {ο {ιο 

ΠΙΟΠΠ{ΊΠ5 : 

16 Απά ]οῦ πα ἐἶιαέ ἶς οἩ 
ιο Ἠοιιδο {ορ ποῖ σο 
ἀουγη 1π{ο {ο Ἰοι15ο, πθϊί]ου 
οπίου {Πεγαῖη, {ο έακο αΠΥ- 
ὑήησ οιέ οἱ Ἠῖς Ἱοιςο : 

16 Απά Ἰοί Ἠϊπα ἐαί 15 Ιπ 
ἔιο Πο]ᾷ ποέίανη Ῥαοἷς ασαῖϊπ 

{οχ {ο ἰα]κο αρ Ἠ5 σαγηθη{, 
11 Ῥμί νγου {ο {ἶοπι (ναί 
απο π(Ἡ οἶ]4, απιά {ο έἶποηα 
Ενα σῖνο βιιοῖς, ἵπ ἔἶλοδο 

ἀαγς! 15 Απά ρταγ νο (ναί 
γουν Π1σ]ί Ὦο πού ἴη 
έμο πνϊηίου, 

15 Έου Τη {ἶιοςε ἆαγε εἶια]] Ῥο 
αΏΠΙοίΙοη, 5ο] α5 γνας 
ποῦ βοπι έλα Ὀοσϊηπῖης 

Γ οΕ ιο ογοαίΙος, νλῖο] (οά 
εγοαίθᾶ, απίο {λῖ5 εἶππο, 
ποϊί]ον α]] Ὄα, 

5 Απάᾶ οχεορέ {]ιαί (ἶιο Τ,ονᾶ 
Ἰναὰ βΙλογίοπας {Ίοβο ἆαγΑ, 
πο Πας] 5Ποιι]ά Ὦσο 

εανοὰ: Ὀπί {ου ἴ]ιο οἷοσί)5 
βα]κο, νν]οτη Ίο Ἠα{]ι «Ἠποδοη., 

Ἰι6 Ἠαί]ι Ποτίθπιας ]νο ἆαγς. 
3 Απά πο, 1 αΠΥ Ώιάπ 

β]ια]] εαν {ο γοι, 1ο, Ίιογθ 
ἵ Ομτ]ςέτ οἳ, 1ο, Ἠο ἵ5 {λογο 
Ῥο]ονο Ἠῖπα πο : 

33 Έου Ει]ςο Ολγ]ςί5 απᾶ {α]κο 
Ῥτορ]ιοίς ε]ια]] τῖροι 

απά, λα]. 5ἶνονν εἴσηςβ 
απιά Ὑνοπάθτς, {ο 5οὖποο, 

16 16 ννογο ρορβῖρ]ο, 
ονοπ {ο οἱεοί. 

ο ο πμ ως, 

Ίσκε ΧΧΙ. 9Ι. 

51 Τ]ϊοι ]ο ἐἶνοπι γγμ]οἩ αγο 
π ε ιάοι Πορ {ο (]ιο 

πηουηία]ηςς απᾶ ]οί (ποπι 
πγΙο αγο ΤΠ {]ο πι]άςέ ος 

16 ἀορατέ ουέ; απᾶ ]ο 
ποῦ ἴ]οπι {μαῦ αὖο 1Π έ]ιο 

οοιπίχ]θς οη{οτ {]ογοῖπ{ο, 

33 Ῥοου]αχ {ο Ίωαο, 
35 Ῥηΐ γνορ ππίο ἔποια ἐλαί 
ατθ γη οἰ]ά, απά {ο ἔἶπθιι 

Ὠναί σἴνο θιιοἷς, Ιπ {Ίχοβο 
ἀαγς ] 

{ον ἴνοτο ε]ια]] Ὦο 
ατοαί ἀῑδίτοςς ἵπ {νο ]απά, 
απ πνταίἩ προῃ {μῖς ΡοοΡ]ο. 

24 ῬροοιΠαγ {ο ]μ]α. 



1τ8 

Ματτπαεν ΧΧΙΥ. 26, 

35 "Ιδοὺ προείρηκα ὑμῆ 
20-25 Ῥοου]Παχ {ο Μαίῦ. 

39 Ἠθθέως δὲ 

μετὰ τὴν Αλψιν 
σῶν ἡμερῶν ἐχείνων 
ὁ ἥλιος σχοτισθήσεται, 
καὶ ἡ σελήνη 
οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 
καὶ οἱ ἁστέρες 

πεσυῦνται ἀπὺ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ αἱ δυνάµεις τῶν 
οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

90 Ῥοσου]αχ {ο Μαΐΐς. 
Α/ φυλαὶ τῆς γῆς 

χα) ὄψονται τὸν 
υἱὸν σοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐπ) τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως 
καὶ δόξης πολλῆς. 
81 Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς 

ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ 
σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης 

καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς 
ἐχκλεχτοὺς αὐτοῦ ἐχ τῶν 

τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων 
εὐρανῶν ἕως ἄχρων αὐτῶν. 

33’ Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε 
τὴν παρα ολήν" 

ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
γένηται ἁπαλὸὺς 

χα) τὰ φύλλα ἐκφύῃ, 

γινώσχετε ὅτι ἐγγὺς 
σὺ σέρος" 

55 Οὗτ ως κα) ὑμεῖς ὅταν 

Ίδητε πάντα ταῦτα, 
γμνώσχετε ὅτι ἐγγύς 
ἐστι ἐπ) ύραις. 
τς ᾽Αμῆν λέγω ὑμῆ, 
οὐ μὴ παρξλόη ἦ γενεὰ 

αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτ 
γένηται. 

“Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 

ῬΡΑΒΑΙΙΙΕΙ, ΡΑΡΒΞΡΑ(ΕΣ 

Μακκ ΧΤΠΙ. 28. 

35 "Υμεῖς δὲ βλέπετε’ 
(1δοῦ) προείρηχα ὑμῶ 
πάντα. 

᾽Αλλὰ ἐν 
ἐχείν ος ταῖς ἡμέρωις 

μετὰ τὴν θλΨιν ἐ ἐκείνην 

. ϱ ΄ 

ὁ ἤλιος σκοτισθήσεται, 

καὶ ἡ σελήνη 
ας . ον ΄ Γι] 

οὗ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 
356 Καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπσουτεςη 
χα) αἱ δυνάμεις αἱ ἐν σοῖς 

οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 

36 Καὶ σύτε ὄψονται τὸν 
υἱὸν σοῦ ἀνθρώπου 

ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις 
μετὰ δυνάμεως 
πολλῆς κα) δόξης. 
5Ἱ Καὶ τότε ἀποστελε 
ἀγγέλους 

ΔΝ 

σοὺς 

καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐκλεχτοὺς ἐκ τῶν 

τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρου 
ώς τα 

γῆς ἕως ἄκρου οὐξανοῦ. 

"Οταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος 
ἁπαλὸς γένηται 

καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, 

γινώσχεσαι ὅτι ἐγγὺς 
σὺ Νέρος ἐ ἐστίν" 
29 Οὓὖσι ως χαὺ ὑμεῖς ὅταν 
ταῦτα Ίδητε γινόμενα, 
γινώσχετε ὅτι ἐγγύς 
έστω ἐπὶ ὀύραις. 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῶν ὅτι 
ον αι παρελ. 6η ἦ ενεὰ 

ὑτημέχεις οὐ ταῦτα πάντα 
ία 
81 Γη 

“Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 

Ίσκε ΧΧΙ. 25. 

36 Καὶ 

ἔσονται σηµεία 
χα σελήνη 

ἐν ἡλίῳ 

χα) ἄστροις. 
26 Ῥοεου]αχ {ο 11ο. 

ε / .”ν 

ΑΔ) γὰς δυνάμεις σῶν 
οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

3. Καὶ τύτε ὄνψονται τὸν 
υἱὸν ποῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν νεφέλ 
μετὰ δυνάµεως 
χαὶ δύξης πολλῆς. 

258 Ῥρεου]ίαν {ο Τ1Κο. 
3 Καὶ εἶπεν παραζολὴν 
αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν 

Γ / Δ ’ 

καὶ πάντα τὰ δένδεα" 

50 "Οταν 

άλωσιν ἤδη, 

σες ἀφ ἑαυτῶν 

ώς ὅτι ἤδη ἐγγὺς 
σὸ 9έρος ἐστίν' 
δι Οὕτως καὶ ὑμεῖε, ὅταν 

ταῦτα γινόμενα, 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς 

ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
5 ἸΑμὴν λέγω ὑμῦ ὅτ 
οὗ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ 
πας 

αὕτη ἕως ἂν πάντα 
τς 

“Ο οὐρανὸς καὶ ἡ γῇ 



Ματτπενυ ΧΧΙΥ. 26. 

35 Ῥο]ιο]ᾶ, 1 Ἰαγο {ο]ά 
γοι Ῥοίογο. 
90-35 ρεου]ῖαχ {ο λ{αιί. 

35 Τπιπιοδία(σἰγ 
μον έλο (πο ]αίΙοἨ 
ος ἴ]χοδο ἆαγς «Πα]] ένο 5απ 
δε ἀατ]κοπεά, απά ἐἶνο ΠΟΟΠ | 
εα]] ποί σἶνο Ίου Ισ], 
απ πο είανς 
φ]ιαἰ{ Γα11 ἄτοπα Ἠθανοι, 
απά {6 Ῥονν6τς Οἱ {ιο 
Ἠδαγοης 5Πα11 Ῥο β]α]κοη : 

90 ΡοσιΠαν {ο Μαι. 
απά 016γ 5ια]] 56ο 
Ώινο Θοη. ο ΊπάΠ οοπ]ησ 
π ἴιε εἴοιας οἱ Ἀααγεῃ 
η(Ἡ Ῥουγοτ απ στοαῦ σ]ουγ. 
51 Απά ο εἰνα]] εοπά 
Ἠ]5 απσο]ς γη] α στοαί 
βουπά ο α ἐαπαροί, απιά 
νου ενα]] σφα1]ιεν (οφεί]ιέ 
115 οἷοσί {τοπι 
Όιο {ουν νηπᾶς, {Γοπ1 96 

οιιά οἱ Ἠδανεῃ {ο {πο οίΠος. 
35 Νου; Ίοπτή 
α Ῥαταβ]ο ος ἴ]ιο 
ῃσ ίτου; 
λεν 15 Ῥταπο] 19 γοῦ 
{επάσσ, απά ρέει {ογί]ι 
Ίεανας, Υ6 ΙςποΥΥ 
Ενας ΙΠΊΠΙΟΥ 15 
πρι: 

55 80 Πἱλειυίκε γο, 
νηθη Υ6 51] 96ο α]ὶ ἴιοξο 
μπσς, Ἰπιουν 

Οναί τί 

15 πσαγ, ΘΥ6Π αἲ {ιο ἆοοις. 

δὲ γουῖ]ν Τ αγ ππίο γοι, 
Τὴή5 σοπογαίἶοπ 511] 
ποί ρα5ς, (111 αἲ] ένοδα 
εμπσς ο Γ]ή11ες. 
35 Ἠεανοι απά οαγί]ι 

1Ν ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ.. 

Μλαδηκ ΧΙΙ. 2. 

35 Ῥαϊ {ακο γα Ἰορά : 
Ῥο]ιο]ά, Τ Ἰνανο {οτοίο]ά 

γοι αἲ] πο», 

ϱ 3 Βαἱ 1π οςο ἆαγ», 
αἴτον ναί πρι]α ο, 

Όλο 5απ. 5λα]] 

Ῥο ἀατ]κεπος, απά {]ιθ ΠΙΟΟΙ 
»ια]] τιοί σἶνο Ίος Ισ]ί, 

{35 Απ (ο ία 
Ὁ ο Ἀοπναον 5λα]] {α11. 
απᾶ {ο Ῥούγοις ἐλαῦ αγθ ΙΠ 
Ἰθαγοι 5Πα11 ο 5Πακοη. 

3 Απα ἔἶχοι εἰνα]]. {νου 5οε 
Γιο Φου οἱ ππαη οοπηίης 
1η έλα οἸοιάς, 
γνϊ( σνθαί ρογγοτ απ σ1οΥΥ. 

Γ 3Τ Απὰ ἔἶποι α]α]] Ίο 5οπά 
5 απσο]ς, 

ἵ απ δια]! σαΐ]ον {οσοί]ου 
15 ε]οοί {γοια 
Πιο {ον ανάς, ἄοπι 

ιο (ογπιοδίύ Ῥατί οἱ (ιο 
οατίἩ {ο {λα 
αέογηποδί ρατί οἳ Ἀθανοη. 

38 Νον ΙοαγΠ 

α Ῥαταβ]ο ος έ]ιο 
[ Πσ σος; 
ον Ίου ΏχαποἨ 15 γα 
ἰοπάον, απ ραξίοί] {οτί]ι 
Ίοανοβ, γο «ΠΟΥ 
Ενα! 5ΙΠΙΠΛΟΣ 15 
πηραν. 

3 Ρο γο, 1π Ἰ]κο ΠΙΔΠΠΟΥ; 
Ίνθη γο βμα]] 56ο {]ιορο 
μπσς οοπηθ {ο ρᾶ58, Ἰ«πΟΥΥ 
Οναί 1έ 
15 π]σ], 6ΥΕΠ αἲ {1ο ἀοογΒ. 
50 Ὑγου]γ 1 καγ πίο γοι, 

' Τα 5 σοπογα(ἶοπ. ]ια]] 
ποῦ ρα», 0] αἲ] ἴιοδο 
ἠµησ5 Ὄο ἆοπο, 

81 Ἡρανοι απά οαχγ{]ι 

1τ9 

Ίῦκε ΧΧΙ. 26. 

55.Απά ἴἶιενο ἰια]] Ῥο εἶσης 

1 ο 5Η, 
απά 1π {16 ΠΙΟΟΠ, 

απ ἵη {πο ίατβ; 
26 Ῥοου]αν {ο Ἰμακο, 

{οΥ {ια Ῥούγετς ΟΕ 
Ἠοαναῦ 5μα1 ο 5μα]κοῃ. 

5τ Απᾶ που βΠα]] {Ίι6γ 9ο 
Όιο Βοη ος πια οοιπίης 
Ιῃ α ε]οιά, 
νὰ Ῥοπογ απά στοαί 61ο5Υ. 

25 ροεου]αχ {ο Ἰωακο. 

3 Απά Ἰο 6ραΚκο {ο ἔλοιι 
α Ῥαχαβ]αες ὮΏομο]ά {ο 
Πο που, απά αἲ] {ιο έπους; 
50 Ύγ]μοη {1εγ πονγ 
β]ιοοί {οτί]ι, γο 56ο απά 
Ίκπουν οἱ γοιγ ον 56]γθβ 
Οιαῦ ΒΙΠΙΠΙΟΥ 185 ΠΟΥΥ 

Γ πίφι αἱ λαπά, 

ϱ 5ὰ 80 ἠλρειυίκε ο, 
ο Υο 500 {]ιοδο 
ἠμησς 60Π16 {ο ρᾳ55, Κπονν 
Υ6 ναί ἴῑιο Ἰπσάοπα Οἱ 
(οἆ ἶδ π]σ] αὖ Ἰαπά, 
5ᾗ Ὑονί]γ Τ εαγ ππίο γοιι, 
Της σοπογα (ο. 5μα]1 
πού γαδ5 αωαγ 11. αἲἱ 
Ῥο Τ1ἱοι], 

56 Ἡσμνον απά οαγ{] 
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Ματτππυ ΧΧΙΥ. 96. 

παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι 
µου οὐ μὴ παρέλθωση. 
56 ΤΙερὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς 
αἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν 
οὐρανῶν, 
ας ῃ ; 

εἰ μὴ ὁ πατήρ µου όνος. 

Μανπκ ΧΙΙ. ο. 

παρελεύσοντα!, ὁ δὲ λόγοι 
ὥου οὗ μὴ παρελεύσοντα;. 
5 Περὶ δὲ τῆς ἡωέρας 

αν. ο ρα ο 5 ᾿ 
ἐχείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς 
5 3 ον 2 ” 

οἶδεν, οὐδὲ ἄγγελος εν 
οὐρανῷ οὖδὲ ὁ υἱός, 
εἰ μὴ ὁ πατήρ. 
56 Ῥλέπετε, ἀγρυπνεῖσε' (καὶ 

{ πλ 3. 

προσεύχεσθε') οὐκ οἴδατε 
γὰρ πύτε ὁ χαιεύς ἐστιν, 
δὲ Ὡς ἄνθρωπος ἀπύδημος 
ἀφεὶς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ καὶ 
δοὺς σοῖς δούλοις αὐτοῦ 

σὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ 
” ο.- ο. λ νά ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ Ἄυρωρῷ 
ενετείλαώτο Ίνα γΡΆΥΟΡΗ. 
86 ο ιο. πο ο οὖν πο ο/- 

δατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς 
”/ ο. χ' 

οἰχίας έρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ µε- 
σονύχτιον ἢ ἀλεχτοροφω- 
νίας ἢ πρωί" 
οςψ Αα Ν 3 2 

Μἠ ἐλθὼν ἐζαίφνης 
ε/ ε [ο 

ευρῃ ὑμᾶς χαθεύδοντας. 

5 "Ο δὲ ὑμῦ λέγω, 
.”ν ΄ Αν 

πᾶσιν λεγω' γξηγορείτε. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΤ ΧΧ. 

ΤΗΕ ΟΗΤΕΕ ΒΗΙΕΞΤΕ ΑΝΡ ΦΟΒΙΒΕΡ ΟΟΝΡΒΡΙΕΕ 

ΧΧΥΙ. 5 Μετὰ δύο ἡμέρας 
τὸ πάσχα γίνεται. 

9-ὸ ροσπ]ατ {ο Μαίδ. 
4 Καὶ συνεεουλεύσαντο 

ἵνα 

τὸν ἸΓησοῦν δόλῳ χρατήσωσιν 

καὶ ἀπυχτείνωσιν. 

ΧΙΥ. 1΄Ην δὲ 
Δ Ἱ 2/ 

καὶ τὰ ἄξυμα 
μετὰ δύο ἡἦμέρας, 

σὺ πάσγα 
ὼ 

. αγ λδο) εν ο» καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς 

χα οἱ γξαμμµατεῖς πώς 

αὐτὸν ἐν δόλῳ χρατήσαντες 

ἀποχκτείνωσιν" 

Ίυκε ΧΧΙ. 9ὲ. 

παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι 
ου οὗ μὴ παρελεύσοντοµ. 

ΑΑΙΝΡΑΤ 1.155. 

ΧΧΤΙ. 
1 "Ἠγγιζεν δὲ ἡ ἕορτγ 
τῶν ἀζύμων 

ἡ λεγομένη πάσχα. 

5 Καν ἐδήτουν οἱ ἄργιερε} 
το ο. 

καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς 

ἀνέλωσιν αὐτόν" 



Ματτῆηευ ΧΧΙΥ. 96. 

εᾖια]] ραςς απναγ, Ὀαί τηΥ 
γνογᾶς ε]ια]] ποῖ ῥραδς αιωαή. 
36 Ῥαὲ οἱ ναί αγ απιά 
Ἠουιν ΚπουγοίἩ Πο ΤΙΔΗ, 
πο, ποί {ο απσε]5 

ος Ἠθαγοη, 
Ὀπέ πιγ Εαΐμον οπ]γ. 

Ὅ Ἠ18 νγοτῖς, απά. οοπηπιαπάεά 
' ιο Ῥοτίοι {ο γγαίοἩ. 
| 595 Ὑγαίς] γο ἐλογοίοτο: {ου 
Γ γο Ἱκπονν πο πΏεη {ο πιας- | 

{βλ Ῥραςς αἵΥΑΥ / 

[53 Ῥαέ οἳ εἶναί ἆαγ, απά | 

[που πο ἴ]νο απσο]ς γνη]ο]ι ατα 

1ν ΤΠΕ ἄΟΡΕΕΙΡ. 

Μαηκ ΧΠΠ. 91. 

Ῥα6 τηΥ 
γγογᾶς 5μα]] ποί ραξς αναγ. 

Ενας πουν, Κπονγθί]ι πο πΊαη, 

ἵπ Ἡθανοπ, ποϊί]ογ {λα Βου, 
Ῥπέ ἴἶιο Ἐαί]ογ. 

[595 Γα]κο γο Ἰοσά, γγαϊοἩ απά | 
Ῥναγ: {ΟΥ γο «πουν ποῦ γγηθη 
νο πιο 15, 
δὲ Ῥου ἴἶλο Θοῦ ΟΕ πιαή 15 48 
α ΠιαΠ {ακῖησ α {4Υ 101ΥΠΘΥ, 
ππο Ἰοίς 5 Ἰοιμβο, απᾶ 

σανο αι]οτῖέγ {ο Ἠ5 561- 
γαηίΒ, απά {ο 6ΥΘΤΓΥ ΤΙΔΠ 

ἴον οἱ {]ιο Ίιοιςο οοπηθίἩ, αἲ 

6Υθῃ, ος αὖ πη]άπ]σ]έ, οὐ αὖ 
ἴπε εοε]ς-ογονπς, ΟΥ ΤΠ ἴπο 
πιογηίης : 
56 ιοί, οοπηῖησ αι, 
Ἡο Ππά γοι εΙθορίπα, 
ϐτ Απά ναί 1 βαΥ πα 

γοι, 1 5αγ ππίο αἲἲ, Ἡ/ αίομ. 

ΡΘΕΟΤΙΟΝ ΙΤΙΧΣ. 

181 

Ίσκε ΧΧΙΠ. 99. 

εἶνα]] ρα5ς απαγ; Ῥα{ 1ΙΥ 
πονάς ε]ια]] πού ρα55 ανΥΑΥ. 

Τπε, ΟΠΙΕΕ ῬΕΙΕΕΤΒ ΑΝΡ ΦΟΠΙΒΕΒ (00ΝΒΡΙΒΕ ΑΑΑΙΝΘΤ 1508. 

ΧΧΥΙ. 
3 Αβου νο ἆαγς ἵς 
ένο {εαςί οί έἶνο Ῥάβδονον, 

ΧΙΥ. 
1 Αίογ ἵννο ἆαγβ νγας 
ιο Εραδί ος πο Ῥάββονου, 

 απά οἱ ππ]οβνοπας νους : 

(Ῥατί οἳ 2-5 Ροοι]αν {ο | 
Μαι.) 

νο ομΙος ρτίορί», 
απᾶ {ο εοτῖρος, το, 

5 Απά οοπ]θεά (ἶναί (Ίο 
πη]σ]ιέ (αἷκοῦοδιι5 Ὀγ αῦ {1 ἰγ, 
απά ΚΙ ῖπα. 

ἱ 

απᾶά ιο ομΊο[ ρτῖοςί5 
απά {πο βοτ]θος8 
βοασΗ{, Ἰκουν {Πογ 
πήσ]έ {α]κο Ἠῖπα Ὦγ οταβ, 
απά ρα Ἠϊπι {ο ἆθαί]. 

ΣΧΠ. 

[1 Νον 

Γ εἶιο {οιςό 

Ἱ ος Ἰπἰοαυεπε Ὀγεαςα 

ἀπονν π]σα, γν]]ο] 18 οπ]]οά 
ίλο ῬαδεονοΥ, 

3 Απά ιο ομΙοΓ Ρ]ορί5 
απ 5ογΙΏ 68 

βοιισΏέ ἸουΥ που πι]σ]έ 

| ΚΙ Ἠππα ς 
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Ματτπςευ ΧΧΥΙ. 6. 

δ "Ελεγο δὲ Μὴ ἐν τῇ 
ἑορτῇ, ἵνα μὴ 
Ὀόρυθος γένηται ἐν τῶ λαῷ 5 ο Ί5 Π σλν 

5 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου 
ἐν Ὠηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ 
Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 

Ἰ. Τιροσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 
ἀλάξεαστρον μύρου Έχουσα 
βαρυτίμου 

χαὶ χατέχεεν ἐπὶ τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμενου. 
5 Τδόντες δὲ 
οὗ μαθηταὺ 
ἠγανάκτησαν 
λέγοντες : 
Εὴς σί ἡ ἀπώλεια αὗτη ; 

» "Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 
πραθῆναι 

πολλοῦ 
καὶ δοθῆναι τοῖς στ χοῖς. 

10 Τνοὺς δὲ ὁ 
αὐτοῖς 
πν Ἀόπους παρέχετε ῇ γυ- 

νωικ{: εβγον γὰρ χαλὸν 

εἰργάσατο εἰς ἐμ. 
11 Πάντοτε γὰρ τοὺς 
στωχοὺς ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, 

᾿Τησοῦς εἶπεν 

3 λ Δ 3 / 5”! 

ἐμὲ δὲ οὗ πάντοτε ἔχετε. 

ΡΑΠΑΙΙΕΙ, ΡΒΑΡΘΡΑαΕΡ 

Μαπι ΧΙΥ. 92. 

95 η] ων 
Έλεγον γάρ Μη εν τῇ 

ἑορτῇ, µή ποτε 

ἔστοι 3όρυδος τοῦ λαοῦ. 

ΦΕΗΟΤΙΟΝ Τ,ΧΧΙ, 

«.ΕΦύ8 ΑΝΟΙΝΤΕΡ. 

5 Κα) ὄντος αὐτοῦ 
3 ΄ 3 ” 3 ΄ 

ἐν Ῥηθανίῳ ἐν τῇ οἰκίᾳ 

Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 

Χαταχειμένου αὐτοῦ 
ος Ν 

Ίλθεν γυνὴ 
”/ ο: σ .) λ ς σ :ψι 

ἔχουσα ἁλάκαστρον µύρου 
/ 4 ω 

νάβδου πιστικῆς πολυτελοῦς, 

συντρίψασα τὴν ἀλάδαστρον 
χατέχεεν αὐτοῦ τῆς 

χεφαλῆς. 

4 "Ἠσαν δέ 
τινες 
ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς 
(καὶ λέγοντες) 

) / ε Ὁ) ” ε{ 

Ἡις τί η ἁἀπώλεια αύτη 

ποῦ µύρου γέγονεν: 
6 ᾿Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 

5 

τὸ μύρον πραθῆναι 
ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων 
χα δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς" 

χοιὶ ἐνεοριμῶντο αὐτῇ. 
6 'Ο δὲ ᾿ησοῦς εἶπεν 
"Αφετε αὐτήν" 
τί αὐτῇ κόπους παρέχετε ; 

/ 

ποιλὸν έργον 
3 , 5. 8 , 

εἰργάσατο ἐν ἐμοί. 
Τ Πάντοτε γὰρ τοὺς 

στωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, 
καὶ ὅταν 3έλητε δύνασθε 
αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοσε ἔχετε σ χετε. 

ω 

Ίσκε ΧΧΠΠ. 2. 

ἐφοξοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 



Μαπτπεν ΧΧΥΙ. δ. 

δ Βιἱ ἴἶνογ εαἰᾶ, Νο οἩ 
{πο {οαςέ ΟΥ, ᾖοδί λογο 
ῦε απ πργοας 4ΠΠΟΠΦ ἴ]ο 
Ῥθορίο. 

5 Νουν, Ίο «οδάςθ πας ἵη | 
ΒοίμαἨγ, 1η ἴπο Ἠοισο οΕ 
ΒΙπΙΟΠ {1ο Ίορου, 

(Βου ν. 7.) 
τ Τεγα οαπιε ππίο Ἠπι 
ἃ ΨΟΙΙΔΗ Ἰανίης αἩ 
αἰαραξίον Ῥος οἱ 
ν6χγ Ῥγοσῖοιι5 οἵπίποηί, 

απά Ῥουτοά 16 οη Μἶν Ἰθας, 
45 Ἆο δαΐ αἱ πηοαί. 
5 Βιἱ νο Πϊς ἀῑδαῖρ]ος 
δα.ν 1{, {]γ ]ιαᾶ ἱπαίφπαιίοι, 

δαμίπη, 
Το πν]αῦ Ῥιχροβο 15 (5 
νγαδίο 3 

ὃ ου εἰς οἴπίποπί πηὶσ]ιέ 
Ἰανο Όοσπ 5οἱά {ος 
ΠΙΠΟΗ. 

απά ρῖνοι 
{ο ο Ῥοος. 

19 Ἠψ]ιοι «Σοδι5 απάογδίοοά 
Ἱε, Ίο εαϊά ππίο έ]λοτη, 
Ἠγγ (του ρ]ο γο (]νο νγοππαη 5 
{ον 2ο Ἠα(]ι γντοισ]ί α σοοά 
γγοτ]ς Ἡροῃ πηο. 
11 Ἐοχ γα Ἠανο ία Ῥροος. 
ΔΙ ΝΑΥΒ γη] γοι ; 

Ῥηέ πηο γε Ἰανο πο ανναγ». 

1Ν ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ.. 

Μδεκ ΧΙΥ. 9. 

5 Βιαἱ ἴογ εαἶἰά, Νο οἨ 
Γιο {οαςέ ἆαγ, Ια5ῦ ἔογο 
Ῥο απ αρτοαχ ο{ {πο 
ΡθοΡίο, 

ΗΟΤΙΟΝ ΙΤ ΣΧΙ, 

«1. Ε8ύ5 ΑΝΟΙΝΤΕΡ, 

ὅ Απά Ροΐπο ἵπ 
Βοίλαπγ, Τη ἔἶιο Ἠουςο ο{ 
ΜΦΙΠΙΟΠ {ιο Ίορογ, 
α5 Ίο δαΐ αἲ πηθαῦ, 

ἴπογο «απ1ο 
{ΟΠΑΠ Πανίησ 4 
 αἱαθαδίου Όοςκ ος 

οἰπίπιοηέ οῇ βρκομαγά, 
Γ νουγ Ρτοσίοις; 
απά 8ο Ὀτα]κο ἴμο Ῥοκ, 
απά Ῥουτος 16 οη Ἠ15 Ἰοσά. 

(56ο αὔουο.) 
3 Απά ἴνογο γ/θγο 5ΟΠ16 
Ενας ας ΙπάΙσπαθίοπ 
υΜΒΙΠ {οπαδο]νος, απ εαϊά, 
ἨΝΊιγ νγας (15 
γγαδίο οΓ(]νο οἵπίπαση{ πια 2 
ὅ Ἐ ον 16 πι]σ]ιέ 
Ἰαγο Ῥουτ. 5οἷά {ου πιογο 
παν (του Ἰαπάτος Ῥοποο, 
απᾶ Ἰαγο Ῥουπ σῖνοι 
{ο ἴ]ο Ῥοογ. Απά 
νου ππανπατος ασαϊηδί Ίου, 
5 Απά ο οδιιβ 
51, Τεί ου αἱοπο; 
ΝἩΥ ἰχουβρ]α γο Ίου ὁ 
5ο λα] πτουσ]λύ α σοοά 
ποτ] οἨ πῃθ, 
Τ Ἐον γο Ἰανο ο Ῥοος 
πι γοι ανγαγβ, απιά γΥγηοιι- 
βοονον γο η] γα πιαγ ἆο | 
ἶνοπα σοος : 
Ραΐ παο γο Ἰανο ποί αἱνγαγς. 

{ου (Π6γ {οατοά 
ὔιο 

| ῬοοΡρίο. 

Ίυκε ΧΧΠ. 

1859 
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Μαπτπςεν ΧΧΥΙ. 12. 

12 Ῥαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ 

μύὐροντοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός 
ου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε 

ἐποίησεν. 
15 ᾿Αμῄνλέγω ὑμῇ, ὅπου ἐὰν 
χηρυχόῇ σὸεύαγγέλιω σοῦτο 
εν ὐλῳ τῷ χύσμῳ, 

λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν 
αὕτη εἰς µνηµόσυνον αὐτῆς. 

1 Τόσε πορευθεὶς 
σε. α ΄ εἷς τῶν δώδεκα, 
ὁ λεγόμενος ᾿Τούδας 

Ἰσκαριώτης, 

μ Ν 3 .» πρὸς τοὺς ἀρχιεεεῖς 
15 Έἶπεν 
Τ{ 9έλετέ μοι δοῦναι, 
χἀγὼ ὑμῆ παραδώσω αὐτόν; 

οἱ δὲ 

ἔστησαν 
κ η ο. Β / 

αὐτῷ σριάλοντα ἀργύρια. 
16 Κα) ἀπὸ τότε 
3 ν 3 ΄ 

ἐζήτει εὐχαιρίαν 
τν προς . 
Ίνα αυτον παραθῶ. 

͵ 

Μλααηκ ΧΠΥ. 8. 

6 “Ο ἔσχεν ἐποίησεν" πεοέλα- 
έεν µυρίσαι µου τὸ σῶμα 
εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 

5 ᾽Αμὴν δὲ λέγω ὑμβ, ὅπου 
ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
εἰς ὅλον τὸν κόσμον, χαὶ ὃ 
ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται 

εἰς μνημµόσυνον αὐτῆς. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΧΧΠ. 

Τηπς ΤΕΕΑΟΗΠΗΕΗΥ ΟΕ 0 5βρΑβ. 

1ο Καὶ 

᾿]ούδας 
᾿Ισκαριώτης ὁ | 

α εἷς τῶν δώδεκα 

ΑΝ νλ 
πρὺς τοὺς ἀρχιερεῖς | 

“ 3 Δ ” 3 ”ν 

ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 

11 Οἱ δὲ ἀκούσαντες 

ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο . 
αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι" | 

χαὺ | 
ον δν, 
ἐζήτει πῶς αὐσὺν εὐκαίρως 

παρα δοῖ. | 

| 

Ίσκε ΧΧΠ. ὁ. 

8 Ἠ]σῆλθεν δὲΣατανᾶς εἰς 

ούδαν τὸν χαλούμενον 
Ἱσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα" 

4 Καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν 
τοῖς ἀρχιερεῦσιν 

καὶ στρατηγοῖς 

τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὓ- 

σόν. 

6δ Κα) 

ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο 

αὐτῷ ἀρηγύριον δοῦναι" 
' Καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ 
ἐζήτει εὐκαιρίαν 
τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν 
”/ 2! 3 ν΄ 

ατερ 0χλου αὐτοῖό. 



--- 
1 ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΙΡ. 

Μαπττηνν ΧΧΥΙ. 19. 

13 Ῥουγ η {]ιαί εἶο λαί]ι 

Ῥουτες ἐῑῖς οἰπίπιεπί ΟἨ 
πιν Ῥοῦγ, 5ἷιο ἀῑὰ 16 {ον παΥ 
Ῥασία]. 
15 Ὑοτί]γ Τ αγ ππίο γοι, 
Ἰγ]ιογοδοσνον {5 σποβρο] 
δια] Ὄο Ῥγους]θά 1Π 
{ιο γν]λο]ο γνοτ]ά, ἶπογο 5]ια]] 

αἶδο 5, ἐἶναί (5 γγοπιαΏ 
Ἠαΐ] ἆοπο, Ὦο ἐο]ά 

{ου α πιεπποτ]α] οἱ Ἠοι.. 

1 Ἔμοη οπο οἱ ἔ]ιο ἔνε]νε, 
οα]]εά ο ιάας Τδοατίοί, | 

' ιο (πγε]νο, 
πεε 

ππίο ἴλο ομ]οΓ ρτῖοςίς, 

16 Απά ραἷά απίο {σπα 
Ἰγ]ιαί νν]] γα ρῖνο πιθ, απᾶ 
Ι πν] ἀῑε[ίνεν Ἀϊπα απίο γοι | 

Απά {ου 
εονεπαηίθᾶ γη] Ἠΐπι {ο 
ἠΗτίγ Ῥίοςςς οἱ 51]νον. 
15 Απ βοπα (]λαῦ πιο Ίο 
εοαρ]έ ορροτθιπ]ίγ {ο 
Ῥείταγ Ἠπι, 

Μαηκ ΧΙΥ. 8. | 

8 9]ιο Ἠα{]ι 

ἆοπο πγ]αί 5ο οου]ά: «πο 18 
οομιο α{ογολαπά 
{ο αποϊπό 
πΙΥ Ῥοὰν {ο {]ιο 
Ῥατγίης. 
ὃ γου!γ Τ 5αγ ππίο γοιι, 
Ἠ/λογα5οσνον {5 σοερεἱ 
δια]! Ὄο ργοασ]ιος (μγοιισ]- 
οί ἐ]νο γγ]οἰο γγον]ά, 
Ες αἱδο ναί ελα 

' παν ἆοπο επα]] Ὄο 5Ρρο]κει 
οἱ {ον α πιοπιοτία] οἱ ου, 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΧΧΙ. 

Της ΤΕΡΑΟΗΕΒΥ ΟΕ ὦϱ0ὐ9ρΑΒ, 

Γ πογ Ὕνοτο σ]αά, απά 

19 Απά ο αάας Γδοστίος, 
οπο οί 

πνεῦ 

ππ{ο {πο ομΙοί ρτϊορίς, 

{ο Ὀείταγ Ἠϊπα ἀπίο {ποιη. 
1 Απά γνλοῃ {6γ Ἠδαγά 18, 

Ῥτοπιϊδθς {ο σῖνο Ἠῖπα 
ΠΙΟΠΘΥ. 
Απά ο 
εοασΠ{ που; Ἠθ πηϊσ]ιύ 
οοπγοπΙοπ{]γ Ῥοίναγ Ἠϊπῃ, 

1850 

Ίσκη ΧΧΙΙ. 9. 

5 Παν οηίονοά Φαίΐίαπ Ιπίο 
Γ Γαάσβ, καγπαπιθά Τςοατίοί, 
Ῥοΐπς οῇ έπο παπηρεχ ος 
Ίο ἔπε]νο. 3 Απά ο 
τοπ! Πἰκτυαφ, απᾶ εοπιπιαπεᾶ 
γ(Ἡ ἴ]νο ομ]οί Ῥτ]οθί5 
απά οαρίαίηβ, 

[ Ίου ιο ποἰα]ιέ 
Ῥοίταγ Ἠϊπα απίο {πθιη, 

δ Απά {παγ πεγο ο]αᾶ, απ 
εονοπαπίεά {ο οἶνο Ἠ]πι 
ΠΙΟΠΘΥ.. 
δ Απά Ἰο Ῥτοιηϊθᾶ, απά 
5οισΏί ορροτίαπΙϐγ {ο 
Ῥδίγαγ Επ ππίο {μδπη 1π {11ο 
πΏδοπος ος έο πα] (ιάο, 



186 ῬΑΒΑΤΙΤΙ ΕΤ, ΡΑΘΡΑΕΡΘ 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΧΧΠΙΠΙ. 

ῬΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΕ ΤΙΑΡΤ ΘΌΡΡΕΗ. 

ΜαττΗῆευ ΧΧΥΙ. 17. 

1. Τῇ δὲ πρώτη 
τῶν ἀζύμων 

προσῆλθον οἱ μαθητα) 

σῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες 

Ποῦ θέλεις 

ἑποιμάσωμέν σο) 
φαγεῦ τὺ πάσχα: 

-- 

18 "Ο δὲ εἶπεν 
'Ὑπάγετε 

ο] α ρ' 

εἰς την πύλ.ιν 

πρὸς τὺν δεῦνα 

χα) εἴπατε αὐτῷ 

“Ο διδάσκαλος λέγει 

ὁ χαιρός µου ἐγγύς ἐστιν, 
πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 

19 Κα) ἐποίησαν οἱ μαθητα) 
ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

χαὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Μλδακ ΧΙΥ. 12. 

19 ῃ . .ω α ΄ 

ν πι τῃ πρωτη Ίμερᾳ 

τῶν ἀζύμων, 
ιό / 3” 

ὕτε τὸ πάσχα ἔθυον, 
λέγουσιν αὐτῷ 
οἱ μαθητα) αὐτοῦ 

Ποῦ θέλεις ἁπελθόντες | 
ἐποιμάσωμεν 
ἵνα Φάγης τὸ πάσχα : 
1 Καὶ ἀποστέλλει 
δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

9 ΄ 3 Α» 

χα λεγει αυτοίς 

"Ὑπάγετ 
εἰς σὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει 
ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον 
ὕδατος βαστάζων, 
3 ΄ ο 
ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 

1 Κω) ὅπου ἂν εἰσέλθῃ 
εἴπαωτε τῷ οἰκοδεσπότη 

ὔτι ὃ διδάσκαλος λέγει 
ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά µου, 

| 
ὅπου τὸ πάσχα | 
ωετὰ τῶν μαθητῶν µου 

ῥάγω; 
16 Καὶ αὐτὸς ὑμῶ δείξει 
ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον 
ἔτοιμον'. καὶ 
ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῆ. | 

16 Κα) ἐξῆλθον οἱ μαθητα) 
αὐτοῦ χα) ἦλόθον εἷς τὴν 

πόλιν καὶ εὗρον 
χαθὼς εἶπεν αὐτοῦ, 

χαὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Ίσκεε ΧΧΙΙΠ. 7. 

Τ "Ἠλθεν δὲ ἡ ἡμέρα 
τῶν ἀζύμων, 
ᾗ ἔδει 3ύεσθαι τὸ πάσχα. 

δ Καὶ ἀπέστειλεν 
Πέτρον καὶ Ιωάννην. 

9 Ῥεοι]αγ {ο Τ1κο. 
19 '"Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς 
δοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν 
εἰς τὴν πόλιν συναντήσει 
ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον 
ὕδατος βαστάζων" 

ἀκολουθήσωσε αὐτῷ εἰς 
σὴν οἰχίαν οὗ εἰσπορεύεται. 
11 Κα) ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπύτη 
σῆς οἰχίας 

Λέγει σοι ὃ διδάσκαλος 

ποῦ ἔστιν τὸ κατάλυμα 

ὅπου τὸ πάσχα 
ωετὰ τῶν μαθητῶν µου 
ράγω; 
13 Κάχελβος ὑμῆ δείξει 
ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον' 

9 κ” ς ας 

ἐχεῖ ἑτοιμάσατε. 

15 ᾿Απελθόντες δὲ 

εὗρον 
ην 3”, η - 

χαθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, 

χαὶ ἠτυίμασαν τὸ πάσχα. 



1Ν ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙΝ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΣΣΧΙΠΙ. 
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Ματτηςκυ ΧΧΥΡΙ. 17. 

11 Νονν ἴἶιο ᾖγεί ἄαη οϐ ἴ]νο 
{οαςί οἱ ππ]εανοποί Ῥγοας, 

Ενα ἀῑδοῖρ]ας οππιο {ο /ο5.», 
φαγίησ πίο Ἠΐπα, ΊΝθγο 
νη]έ έἶχοιι ἐἶναί ντο 
Ῥτορατο {οχ {νεο {ο 
εαξ ἴἶιο Ῥα55ουον 9 

13 Απᾶ Ίο ςαἰς, 
(ο 
Ιπίο (ιο οἵίγ 
ἰο 5π6Ἡ α ΠΙαΠ. 

απά 5αγ πίο 
Ἠϊπα, 
Τ]ο ἈΠαξίου φα1{]ι, 

ΜΥ πιο 15 αἲ Ἠαπα: 

1 νν] Κεορ 
νο Ῥαβκονοχ αἲ ἴν Ἠοιιδο 
ση τηΥ ἀῑδαῖρ]ος. 

15 Απάᾶ ἴἶιο ἀῑςοῖρ]ος 

ἀἷᾷ 15 οφ λαᾶ 
αρροϊπίες ἔἶνοπα: απά {1ογ 
πια τοπάγ ἴ]ιο ῬαβεονοΥ. 

: απ]οανεποά Ῥχοας, γγ]λοη 

' ἴπνο οἳ Ἠὶς ἀῑςαιρίος, 

Μλακ ΧΙΥ. 12. 

13 Απά ἴἶνο βνεῦ ἆαγ οϐ 

Όιου Κ]οά ἶο Ῥαβδογου, 
15 ἀῑδοῖρ]ος 
εαἷᾳ ταπζο Ἰήπα, Ἡγ ογο 
γν]ό (λοιι παῦ ντο σο απά 
Ῥνοραγο, {]ιαῦ ἴποι ππαγοςύ 
οαῦ ἴἶιο Ῥαδβδονου 2 
15 Απά Ίιο 5οπάοί]ι {ογί] 

απά 5α16]ι τιπίο {]θπῃ, | 
(ο γο 
ΙΠ{ο {]ο οἳέγ, απ ἴπογα 5Πα]! 
πηοεῦ γοι α πιαπ Ῥοασίπο 
α Ῥϊίοιον ο ναίου: 
{ο]]ουν ἸἨάπη. 
14 Απ νΥῃογοδοσγου Ίο ϱμα]! | 
5ο ΤΠ, 547 Υ9 {ο 
Ώιο σοοάππαπ ος {ιο Ἰουςο, 
Τ]ιο Μαίου 5αἲί]ι 

[ρου, 

Ἴγποτο 15 {ιο σποςί-οπαπι- 
πνποτο Τ αλα] οαύ 
ἴλο Ῥαβ5οΥοΥ 
σηθ]ι 1ηΥ ἀῑδαιρ]ος 2 
15 Απάα Ίο γν]] εἶνουγ γοι α 
Ίαγσο πρρου τοοιη {πΙςμος 
απά ργοραταά. 
Ἴνογο ππα]ο τοαάγ {ου 5. 
15 Απ Ἰή5 ἀῑδοῖρ]ος γοπί 
{ουί]χ, απ 6απηο Ἱπίο ἔ]ιο οἵ(γ, 
απα Γοππᾶ α5 Ἰο Ἠαά 
αἱά απίο (ποπα: απά {νο 
πιαθ Τεβάγ {ιο Ράβ6ΟΥΟΥ, 

Ίσκε ΧΧΠ. 7. 

τ.τ Τον οαπιο ἐἶλο ἆαγ οἵ 
απ]θανοποά Ὀτοας, νο 

Γεια Ραδεονου πια»ί 0ο Ἰῑ]]ος. 

δ Απά Ἱιο 5οπί 
Ῥοΐοεν απᾶ ἆοῇη, 

9 ροοι]ῖαν {ο ΊἸμα]κο, 
19 Απά Ἠο εαϊά απέο {λθπῃ, 

Ῥο]ιο]ά, γνποι γο ατα οηίθγεἁ 
ΙΠ{ο ἴ]ο οἵίγ, ἴαγο 9Πα11 
ἃ ΊΠΑΠ Ἰηθοί γοι, Ῥοστίης 
α Ῥϊίομαγ ος πναίου; 
{ο]]ουγ Ἠπα Ιπίο ἴπο Ἠοσδο 
πηογα Ίνα οπ{οτοίῃ 1Π. 
1ὰ Απά γο λα] 5αἡ απίο 
Πιο σοοᾷπιαπ ος {πο Ἠοιςθ, 

Τ]ιο ἨΤαδίου βαϊ(Ἡ απίο {μοο, 
[ρευ, 

Ὕμ]ογο ἵ5 ἴο σιθεί-ολαπι- 
πγηθγο Τ εια]] οαί 

' ἴλο ῬαβδονοΥ 
ΥΓ πηΥ ἱδοῖρί]ος 2 
13 Απά ᾖιο 5]ια]] εἶναυν γοι α 
Ίαῦσο πρΡροχ ΤΟΟΠΑ ΕαγΠΙΡΙθς: 

ἴποτο πηα]κο γοαςγ. 
15 4πᾶ (Ίου επί, 

 απᾶ (οαπά αξ ο Ἰιαά 

φαΐα ππίο {λοιη: απά {16γ 
πιαᾶο τοπᾶγ ια Ῥαβδονογ. 
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ΜαΑαττῆηεςΥ ΧΧΝΙ. 20. 

3 ᾿Οψίας δὲ γενομένης 

ἀνέχειτο μετὰ τῶν δώδεχα. 

31 Κα) ἐσθιόντων αὐτῶν 
εἶπεν 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
ες ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε. 

3. Κα) λυπούμενοι σφόδρα 
ἤρζαντο λέγειν αὐτῷ 

εἷς ἔχαστος' 
Μήτι ἐγώ εἶμι, Κυριε; 

39 'Ο δὲ ἀποχειθεὶς εἶπεν 

᾿Ο ἐωοάψας µετ᾽ ἐμοῦ 
κ Αν γὴν χεῖρα 

Β χ ξ , 
ἐν τῷ τρυολίῳ, 
οὗτός µε παραδώσει. 
--.Ο μὲν υἱὸς τοῦ 

3 ΄ ε / " 

ἀνθρώπου ὑπάγει χαθὼς 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ" 
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

9, 9 αι 3 ν 

παραδίδοται’ καλὺν ἠν αὐτῷ 

εἰ οὐκ ἐγεννήθη 
. 2/ 3 

ὁ ἄνθρωπος ἐχεῆος., 

25 Ῥοου]ίαν {ο ΜΙαϊθ. 
36 ᾿Ἐσθιόνων δὲ αὐτῶν 
λαξὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον 

δη ”/’ 5 Ν 
χα! εὐλογῆσας εχλασεν χα 
3 ΄ . .) . 

ἐδίδου σοῖς μαθηταῖς χαὴ 

εἶπεν Λάθετε φάγετε" 

τοῦτό ἐστιν τὺ σῷῶωά µου. 

1 Καὶ λαδὼν ποτήριον 
καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς λέγων 

π/ετε ἐξ αὐτοῦ πάντες! 

ΦΡΟΊΊΙΟΝ ΤΙ ΧΝΙΥ. 

Της Τ,λΑ51 ΘΌΡΡΕΗ. 

Μλαδεκ ΧΙΥ. 17. 

1 Κα) ὀψίας γενομένης 
ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 
15 Κα) ἀναχειμένων αὐτῶν 
χα ἐσθιόντων 
εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῆ ὅτι 
ες ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, 
ὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ. 
19 "Ἠρξαντο λυπεῖόθαι 
καὶ λέγει αὐτῷ 

ο εἷς κατὰ εἷς, 
Μήτι ἐγώ; 
καὶ ἄλλος Μήτι ἐγώ; 
30."Ο δὲ (ἀποκριθεὶς) εἶπεν 
εν χι η Ὃν 7 αὐτοῖς Εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, 

ὅ ἐωθαπτόμενος μετ ἐμοῦ 

εἰς τὸ τρυολ/ον' 

3 "οτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ 
3 ΄ ε / . 

ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς 

γέγβαπται περὶ αὐτοῦ" 
3 . Δ - 3 ΄ 3 ΄ 

οὐα) δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ 
δ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

παραδίδοται’ καλὺν αὐτῷ 
εἰ οὐκ ἐγεννήθη 

ὃ ἄνθρωπος ἐκεῆος. 

35 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 
λακὼν ἄρτον (ὁ ̓ Ιησοῦς) 
εὐλογήσας ἔχλασεν καὶ 
ἔδωχκεν αὐτοῖς καὶ 
Ὁ) / ) 
εἶπεν Λάδετε (φάγετε)" 
τοῦσό ἐστιν τὸ σῶωά µου. 

3 Καὶ λαξὼν ποτήριον 
εὐχαριστήσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς. 

.” ο. ᾽ ω / 
καὶ ἔπιον ἐζ αὐτοῦ πάντες. 

Γ3π Κα) εἶπεν αὐτοῖς 

] 

Ίσκε ΚΧΧΙΠΙ. 14. 

14 Κα) ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, 

ὠνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι 

σὺν αὐτῷ. 
16-18 ροοσ]αγ {ο Ἰμακο. 

99ο ν. 21. 

966 ν. 22. 

19 Καὶ λαξὼν ἄρτον 
εὐχαριστήσας ἔκλάασεν καὶ 
ἔδωκεν αὐτοῖς 

λέγων 
Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά µου τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον' τοῦτο 
ποιεῖτεεἰςτὴνὲωὴν ἀνάμινησιν. 
3 Καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως 

[ μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 

λέγων 



Ματτπςνυ ΧΧΥΙ. 20. 

| 

10 Νονν, ΝΊΘη ἐἶπο 6υεη 08 
οσπιο, Ἡθ φαΐ ἀονη ν(]ι 

ἴπ6 (νο]νο. 
3 Απά αξ (εγ 
ἀἷᾷ οαξ, Ἰο εαἷὰ, Ὑοη]ν | 
Τ 5αγ ππίο γοι, ΤΗαί οπθ ος | 
οι 

εΏια]] Ῥείταγ πηθ. 
13 Απάα {λογ πνοτο οχοθο- 
πα 5οτγονν{α], απᾶά Ώοσαπ 
6νετγ οπθ οΕ (Ίοπι {ο 54Υ 
απίο Ἠϊπα, Τνοτᾶ, 15 τί Τ 30 

33 Απάὰ Ίο απςγγογοᾶ ὃς καἷά, 

Ἠο (ναί αἱρρεί]ι ϊ Ἱαπά 
νὰ πιο ὧι {ιο κ], 

νο βαπιθ εα]] Ῥοίταγ πηο. 
τ Τ]ο οη ο π]απ 
Ροεί]ι α5 1έ 15 πνπίοπ οϐ 
Ἰάπα: Ὀτέγγουιππίο ἔλαί πα 
Ὦ} γγ]λοπα ἴ]ιο 2οπ ΟΡ ΠΊΔΗ 15 
Ῥοίταγες ! Τέ Ἰαὰ Ῥεεη σοοᾷ 
{ον ἐἶναί πια. 1 ηο Ἠαά 
ποί δει Ώογῃ. 

2ὔ ροεου]ῖαν {ο ΜΙαίέ, 
35 Απά ας {Παγ Ίρεγε εαἴπῳ, 
Ίσαρης έοο]ς Ῥτοας, 
απᾶ Ῥ]εςεεὰ 1Ιέ, απά 
Ῥτακο 16, απά (ανα ΙΕ {ο 
πο ἀἱδαρ]θς, απά κα1ᾶ, 
Τα]ο, ο: 5 16 παγ Ῥοάγ. 

| 

| ΣΤ Απά Ίο {οο]ς {ια ορ, απά 

βανο {λαπ]ς, 
απά σανο 16 {ο ἔΊνοπι, 
ϱαγίΊπσ, ὨὈτίπ]ς γο αἲ] ο6 1: 
35 Ἔοτ 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙΟ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΧΧΙΥ. 

ΤΠΕ Τ,Α5Τ ΘΟΡΡΕΗ. 

Μακ ΧΓΥ. 17. 

1 Απά Τη ἔιαο εγοπῖπρ 
Ἆο οοπιοί] γη(]ι 

ἔπο (πνο]νο, 

18 Απάᾶ α5 {Ίου αἱ απᾶ 
τ αιᾶ θαέ, ο οδι5 φαῖς, Ἡ ο]γ. - 
1 5αγ απίο γοι, Οπο οϐ 
γοι ΙΟ εαίοί]ι γη(Ἡ ππο 
5]ια]] Ῥοίταγ πηο. 
19 Απά ἴἸογ Ῥοσαη {ο Ῥο 
βοτγονν{π], απά 

{ο 5αΥ Ὁπίο Ἠ]πα οηθ ὮΥ οπΠ6, 
Ευ τὸ 
απά αποίµον εαἷά, Τ9 τί Τ2 
30 Απάὰ ιο αηβγγογθά ὅς εαἷᾶ 
ππ{ο {Πθπα, Πέ 15 οπο ο 1] 
νγο]νοα, (ναί ἀἴρροί]ι 
νι] πιο ΤΠ ιο 4151, 

3 Τ]ο 8οπ οϐ πιαπ Ιπάςοᾶ 

δοείᾗ, α5 16 19 νηέίοι οί 
Ἠϊπα: Ῥαῦ γνοῬ {ο (μαί τηβΠ 
Ὦ} ποπ έλα ῬοἨ οἱ τηαη 15 

Γ Ῥείταγες ἶ. σοοᾷ γοτο 16 
{ου ]λαί πια 1 πο Ἠαά 

πθγον Ώσθοευ Ῥοτη. 

33 Απά α5 ἴἼνογ ἀῑὰ οαί, 
16δς έοοἷς Ῥγοας, 

Γ απᾶ Ῥ]οςςοά 18, απᾶ 
Ῥγα]κο 18, απά ρανο ἴο 
ἔλλαπι, απά εα1ά, 

Τα]κο, οαί:. 15 ἵδτηγ Ὀοςγ. 

35 Απᾶ Ίο {οοζ {λα σιρ, απά, 

πλοη Ὦθ ας σῖνοτ {]αη]ς, 
Ἆθ ρανο 18 {ο ἴΊχοια:. πιά 
ἠνογ αἲ] ἀναπ]ς οἱ 18, 
- Απᾶ ο ϱαἷά ππίο ἔ]λαπῃ, 

1569 

Ίσκε ΧΧΠΙΙ. 14. 

1 Απά γγλοη {μο Ἰοιγ γγα5 
60116, Ἠθ εαΐ ἄοινπ, απά 

Όνα (νγε]νθ αροβί]ο5 ντε] Ἠ1πῃ, 
16-18 ροου]ίας {ο Τμ1]κο, 

Φθοθ γ. 21. 

566 ν. 22. 

19 Απά Ίνα ἐοο]ς Ὀτοαά, 
απά σανο {ΠαΠΙ5, απά 
γακα 1έ, απά σανο πίο 

λλεπη, δαγΊησ, 

5 15 π1γ Ῥοῦγ, γν]ο]ι 15 

οΊνοπ {ο γοι:. ἰμὶς ἆο 
ΙΠ τΤΟΙΙΘΙΠΙΡΥΗΠΕΘ ος πιο, 

30 Τα]κοννῖκαο αἱεο {πα ορ 
βίον 8ΗΡΡΟΣ, 

(Βεο ν. 17.) 

Γ βαγΊης, 
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ΜΑττπενυ ΧΧΥΙ. 28. 

35 Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά 
µου τῆς διαθήκης τὸ 

περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
35 Λέγω δὲ ὑμῆ ὅτι 
οὗ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου 
σοῦ γενήµατος τῆς ἀμπέλου 

ἕως τῆς ἡμέρρις ἐχείνης ὅταν 
αὐτὸ πίνω μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν 
τῇ Ἰβασιλείᾳ σοῦ πατρός µου. 
οὐ Κα) ὑμνήσαντ ες ἐξῆλθον 

εἰς τὸ ὕρος τῶν ἐλαιῶν, 

Μακ ΧΙΓΥ. 24. 

ολ αν λ αν / 

Τουτο εστιν το αἰδαᾶ µου 

σῆς (καινῆς) διαθήκης τὸ 

3 .”» 

ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
οὐχέτι οὗ μὴ πίω ἐκ 
τοῦ γενήµατος τῆς ἀμπέλου 
ἕως τῆς ἡμέεας ἐχείνης ὅταν 
αὐτὸ πίνω καινὺν ἐν 

σ ος ᾱ 
σῇ βασιλείᾳ σοῦ Θεοῦ. 

ἃ σα 
36 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον 

3 / ε.. ε) .” 

εἰς τὺ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

ΦΗΟΠΟΝ ΤΧΧΥ. 

Ίσκο ΧΧΤΠ. 19. 

τοῦτο τὸ ποτήριον 
ᾗ καινὴ διαθήκη 
ἐν τῷ αἷματί µου, τὸ 
. λ ε .” 3 , ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχνννόμενον. 

1εβῦς ΕΟΠΕΤΕΙΙΡ ΤΗΕ ΏΕΝΙΑΙ, ος Ῥειειι, 

5 Τότε λέγει αὐτοῖς 
. 2 ο” ῃ ε τν 

ὁ Ίησους Πάντες ὑμεῖς 

σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
τῇ νυμτὶ ταύτ 1 γε ἐγξαπται 

γάρ Πατάξω τὸν ποιμένα, 

χα διασκοεπισθήσονται 

τὰ πρύξατα τῆς ποίωνης. 
85 Μετὰ ἑὲ τὸ ἐγερθῆναί 

ε πρυάζω ὑμᾶς εἰς τὴν 

ΓῬαλιλαίαν. 

τ Απ ποχριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 

εἶπεν αὐτῷ Ἐ/ πάντες 

σχανδαλισθήσονται ἐν σοί, 

ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθή- 

σομαι. 
84 "Ἔφη αὐτῷ ὁ ̓ Τησοῦς 
᾽Αμὴν λέγω σοι ὅτι 
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν 
ἀλέχτυρα φωνῆσαι 
σρὶς ἀπαρνήσῃ µε. 
56 Λέγει αὐτῷ ὁ Τέτρος 

Κάν δέῃ µε 

3 Καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πάντες 

σχανδαλισθήσεσθε, (ἐνέμο) ἐν 
σῇ νυκτὶ ταύτῃ) ὄτιγέγραπ- 

ται Πατάξω τὸν ποιμένα, 

χαὶ τὰ πρύξατα 

διασκορπισθήσοντα,. 

35 ᾽Αλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί 
ε προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 

{ 

Γαλιλαίαν. 

'Ο δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ Ε) καὶ πάντες 
σκανδαλισθήσονται, 

3 3 .) 3 / 

αλλ ουκ εγω. 

δν Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς 
Γ) Δ ΄ β΄ : ΔΝ ΄ 

Αμηνλεγω σοι οτισυ σήμερον 

παύση τῇ νυκτὺ πρὶν 

ἢ δὶς ἀλέκτυρα φωνῆσαι 
' 

. αμε ἀπ πρνήση. ο 
Ο δὲ ἐχπ περισσως ελάλ.ει 

᾿Ἐάν µε δέῃ 

κος 



Ματτηςνυ ΧΧΤΙ. 28. 

ἐμής 15 την Ῥ]ουά 
οἱ ἴλο πουν {οξίαπιοηί, 

νη]ο]ι 15 5ος ΓοΥ ΠΙΑΠΥ 
{ου ἴ]ιο τοπηϊςδίοη Οἱ 8115, 
35 Ῥυΐ Τ δαν απίο γοι, 
1 πν]] ποί ἀγιπ]ς Ἰοποσίονί]ι 
οἱ {μας ΕπΙέ οἱ ἴᾖιο νΊπο, 
υπ] ναί ἆαγ Ὕνλοιι 
1 ἀτίπ]ς 1 πουν γη] γοιι 
1 ην Εαύμογ) ΚΙπράοπη. 
380 Απά γν]εη {ου Ἰαά απ 
ΑΠ ΕΥΠ, {ογ νγοπί οί 
Ιπίο {νο ππουπέ οἱ ΟΗνε». 

ΙΕΕύ86 ΕΟΠΕΤΕΙΙΑ ΤΗΕ ΏΕΝΙΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΕΠ. 

51 Τ]οη εα1(]ι ο; οεις απίο 
{λοπη, ΑΙ] γο εἶα]] Ώο 
οβεπάοὰ Ὦσασπιςο οἱ πιο 
Ες π]σ]έ: ουτε 18 ντίση, 
1 νι] ει]ίο {]ιο 
Ὀ]μερ]ιογά, απᾶ ἴἶιο 5Ίεορ 
ος ιο Που 

ε]να]] Ὦο εοα{ίοτοᾶ αὐτοαά. 
35 Ἐιί αἴιου 1 απι ΤΙΕΟΠ | 
αραϊη, Τ ν]] σο Ῥείοτο γοι 
Ιπίο (α]ῇσο, 
55 Ῥείου απβιγογοᾶ απᾶ εαἰά 
ππίο Ἠάπα, ΊΠποιφ]ι αἲὶ πιο 
εἰα]] ο οὔεπάσά Ώσσαεο 
ος πες, γοί νη]] 1 πενον 
Ῥο οβεπάσᾶ, 
54 σεις εαἷά υπίο Ἰήπη, 
Ὑοπ]γ 1 αγ υπίο ἴ]ιος, 
Τί 
ες π]σ]ί, Ὀοίοτο ἐ]νο οος]ς 
«τους, ἴ]οι ενα] 
ἀσπγ πιο {]γῖσο, 
96 Ῥοίον εαῖὰ τιπίο Ἰμπ, 
Τ]ιουιρ]ι Τ «οι]ά 

[οἱ ἴιο Εα]έ οἱ ἔ]ιο νίηο, 
Γ απ]. Ενας αγ λαί | 
τα. ἀτιπ]ς 16 πουν 
1 πο ΚΙπσάοπα οἱ αοάα. 

απ Ἠγπην, που Ἰγοπί ουῦ 

Ῥ]μορβοτᾶ, απιά ἴ]ιο εἶιεαρ 

1Ν ΤΠΕ ἀαΟΡΕΕΙΟΡ, 

Μαιπκ ΧΙ. 24. 

Τις 15 παγ Ῥ]ουά 
ο{ {ιο πουν {οδίαπιοηί, 

πΙΟΗ 15 ε]ιος {ος τΙΝΗΥ. 

35 γουϊ]ν 1 5αγ ππίο γοι, 
1 νν]] ἀγίπ]ς πο Ππογο 

35 Απά γ/]ον {Που Ίνα 81ο 

ΙΠ{ο {λο ππουιπέ ο Ο1ῇνθρ. 

ΡΕΟΠΟΝ ΙΣΧΥ. 

-Ἱ Απ «οδας βαϊ(Ἡ μίο 
Ὁ έλοτα, ΑΙ γο ε]ια]] ο | 
οβοπᾶάεἆ Ῥοσσιςο οἱ πια 
Ες πὶσηέ: {οχ 1{ 18 γυγΠ{εη, 
1 πση]]] ετω]{ο ἰ]ιο | 

| 

ε]ια]] Ὃο εοα{ἰοιοά. 

{35 Ῥαΐ αἴίου ναί 1 α.1η τίκοη, 
Ι νν]] σο Ῥοίοτο γοιι 
Ιπίο (α1]οο, 
55 Ῥυΐ Ῥείου εαϊᾷ | 

Ὅ απίο Μϊπι, ΑἰποαρΗ αἲ 
εα]] Ὦο οβοπάσά, 

γα ν]] ποί 1. 

ο Απ 5 οξς εαἴ]ι τλ{ο Ἠάπη, 
γου]γ 1 ξαγ απίο {μοο, 
Τ]ναί Ες ἆαγ, εγεῃ Ιπ 
(15 πασ]ιέ, Ὀσίονο {ιο οος]κ 

{στον {πν]σα, {οι ελα] 

46ῦΥ ππο {λμτ]σο, 
51 Ῥμί νο ερα]κο {ιο ππογς 
νομοπηοπί]ν, 1Γ 1 εἰνοι]ά 

Τής ορ 15 1ο 
πουν {οδίαπηθηί 1π πηΥ Ῥ]ους, 
Ἠῖο]ι 15 ο]οά {ο γοι, 

Ῥρο ν. 18. 

1 

Ίσκα ΧΧΙ. 20. 
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Ματτπεν ΧΧΥΙ. ὁδ. 

σὺν σοὶ ἀποθανεῖ, 
3 ρ. .) ΄ 

ορ μη σε οπαησθαοας 

Οµοίως χα! πάντες 

οἱ µαθητα) εἶπον. 

Μληκ ΧΙΤΥ. 91. 

συναποθανεΏ σοι, 

οὗ µή σε ἀπαρνήσομαι. 
Ωσαύτως δὲ χα) πάντες 

ἔλεγον. 

ΡΕΟΤΠΟΝ ΤΧΧΥΙ. 

Ίσκε. 

Οπηιξετ ΑΑΟΝΣ ΙΝ ΤΗΕ («ΙΑΒΡΕΝ ΟΕ (άΡΤΗΒΕΜΑΝΕ. 

/ 

56 Τότε ἔρχεται μετ) αὐτῶν 
ὃ ̓ ]ησοῦς εἰς χωβίον 

λεγόμενον Γεθσημανεῖ, 
καὶ λέγει τοῖς µαθηταῖς 

, 3 ο” ει αλ 

Καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν 
3 λ 9 ο» τι. 

ἀπελθὼν εκεῖ προσευξωµα. 
5 Κα) παραλαςὼν τὸν 

ρα ῴ κ 

ΤΙετρον χα τους 

δύο υἱοὺς Ζεεδαίου 

ἤρζατο 
λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῦ. 
96 Τόσε λέγει αὐτοῖς 
Περίλυπός ἐστινὴ ψυχἠ µου 
ἕως Ξανάτου" μείνατε ὧδε 
χαὶ γβηγορεῖτε μετ ἐμοῦ. 
39 Κα) πρυελθὼν μικρὸν 
2/ π , ” ” 
ἔπεσεν ἐπὶ πεύσωπον αὐτοῦ 

προσευχόµενος χαὶ λέγων 
’ 3 ΄ 3 

Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστιν, 

παρελθάτω 
ἀπ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο" 
πλὴν οὐκ ὡς ἐγὼ 3έλω 

ἀλλ᾽ ὡς σύ. 
“ο Κα) ἔρχεται 
ποὺς τοὺς μαθητὰς 

χαὶ εὑρίσχει αὐτοὺς χαθ- 

εύδοντας, καὶ λέγει 
τῷ Πέτεῶ Οὕτως 

οὐκ Ἰσχύσατε μίαν ὥραν 

γεηγορῆσαι ωετ ἐμοῦ; 
. Τρηγορεῖτε καὶ προσ- 
εύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε 

55 Καὶ ἔεχωται 
; ΄ 

εἰς χωρίον 
οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημιανεῖ, 
χαὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ Καθίσατε σδε ἕως 

πρυσεύξωμαι. 

56 Καὶ παραλαμίοάνει τὸν 

Πέτρον καν 

᾽᾿Ιάκωβξον καὶ ᾽᾿Τωάννην 
ωετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἤρξατο 
ἐκθαμεξεῖσθαι καὶ ἀδημιονεῖν, 
ο ασ) λέγει αὐτοῖς 

Περίλυπός ἐστη ἡ ψυχή μου 
ἕως Ἀανάτου. µείνατε ὧδε 
χαὶ γρηγορεῖτε. 
56 Καὶ πεοελθὼν μικθὸν 
ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 

: 
προσηύχετ 
ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν 

παρέλθη ἀπ αὐτοῦ ἡ ὥρα, 
56 Καὶ ἔλεγεν ᾿Ααζᾶ 
ὁ Πατήρ, πάντα δυνατά σοι’ 
παςένεγκε ο ΑΦΗ 
σὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ ἐμοῦ" 
ἀλλ᾽ ο τί ἐγὼ 3έλω 

ἀλλὰ τί σὺ. 
ο 

ὅτ Καὶ ερχεται 

χαὶ εὑρίσχει αὐστούς χαθ- 

εὔδοντας, καὶ λέγει 
σῷ Πέτρῳ Σίµω ων, χαθεύδεις; 
οὐκ Ίσχνσας μίαν ὥραν 

γεηγορῆσα; 
ΜΙΤ. ρίσρηςι - ξ λ Ἡ Υρηγορεῖτε χα πβοσ 

/ ι] Ν 5 

ευχεσθε ἵνα µιἠ ελθητε 
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ον 

Ματτῆηςεν ΧΧΥΙ. ὁδ. 

αἷε τοἰ(1 ἴεε, γοῦ γη] 1 πο 
ἆεηγ {λο6ο. 
Ππειοίδε 8ἶ5ο φαἰα αἲὶ πα 
ἀἱδοῖρ]ο». 

1Ν ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ/Α. 

Μλδεακ ΧΙΥ. 81. 

ἀἱο ντ] ἴ]σο, Τ η] ποί 
46ῦγ ἴ]νορ ΙΠ αΠΥ γ]ςθ. 
1Α]κουγίςο αἶδο εαϊὰ | 
ἴιευ αἲἰ. | 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1 ΧΧΤΙ. 

ΟπΠΗΙΡΤ 8 ΑΑΟΝΥ 1ΙΝ ΤΗΕ («ΑΠΡΕΝ ΟΕ 4ΕΤΗΒΕΜΑΝΕ. 

36 Τ]οη οοπιθέ]ι ε/6δις γη] 
{ποπ ππίο α ρίασα 
οα]]εά (αίΠδοπιαπε, απά 
βαϊ(λ απ{ο ια ἀδαῖρ]ο», 
ΒΙ6 γο Ἰοτε, γ]ή]α 1 σο 
απιά Ῥταγ γοπάς», 
37 Απ Ίο ἐοοῖς γη] Ἠΐπι 
Ῥοΐεν απ ἴ]ια ἔνγο 80Π8 
ος Ζεβεᾶεο, απά Ῥεραπ {ο Ὦο 
βοτγουγ{αἱ απά 
νοτΥγ Ἠθανγ. 
35 Τ]οη φαϊ(] Ίνα ππ{ο {ποπη, 
ΜΥ οι] 15 οχεθοᾷῖησ 8ΟΥ- 
τογ{α], ουοπ ππίο ἀθαί] : 

{αττγ γο Ἰσγο, απά γγαίο]ι 
ηέ] πηθ. 35 Απά Ἠα ποπ 
α Πίί]ο {ατί]ου, 
απά {ε]] οπ Ἡϊ5 {ισο, 
απά ργαγεᾶ, δαγΊπσ, Ὁ πιγ 
Ἐαΐπαν, 18 16 ὃε Ῥοβδίρ]ε, 

1εί {μ15 οαπρ ρας ΠΟΠ Πῃθ : 
πονετί]ε]οςς ποί ας 1 
ψ]], Ῥαέ α5 ἶποιι ντ, 
40 Απά Ἠο οοπιεί] 
ππίο {ιο ἀῑδαιρ]ος, ὃς βπάθί]ι 
Ώπεπι α»]οερ, απά βαϊ(]ι 
ππίο Ῥοίου, 
γαι]. οοπ]ά γο ποῦ 
νγαίοὮ γη πηο ο9Π6 οι Ὁ 
5. Ὑγαίο] απ Ῥταγ, ἐλαί 
γε επίαχ ποί Ιπίο (επιρία- 

33 Απά {λογ οαπ1ο 
{ο α Ῥ]ασςο γγ]ήοὮ γγας 
παπιος (οίΠβεπιαπθ: απᾶ 
Ίο βα{] {ο Ἠ]5 ἀἰξαῖρ]ες, 
ΦΙ{ γο Ἰοτο, 
πν]ή]ο Τ α]ια]] Ῥγαγ. 
35 Απᾶ Ίο ἐα]κοί]ι πνῖ(] Ἠ]πι 
Ῥείον, απ ο απιοβ,απά ϱ/ομη, 

απά Ῥοραπ {ο Ὄο 
5ογο αππαζθᾶ, απᾶ {ο Ῥα 
γαχΥ ἨθανΥ ; 
δα Απά εαἰίλ Πίο {]ιαπι, 
Μν εου] 15 οχεοοᾶΊπο 5οΥ- 
τον{α] ππίο ἀθαί] : 
{αγ γο Ἰενο, απ γγαίοἩ, 
5δ Απά Ίο γγοπέ {ουγγατὰ 
α Πέ]ο, 
απά {61 οπ ένο τοπ, 
απά Ῥταγος {αί, 
1Η 16 γγογο ροββ]ρ]ο, ένο 
Ίος πηϊσηί ραδς {γοπι Ἠϊπι, 
86 Απά Ίο εαἷᾶ, ΑΡγα, 
Ἐαΐ]ος, αἲ] (ήπσ5 ἆγο Ρο8- 
1ρ]ο πιπίο ἴ]ιοο; {α]κο 

αγΥΑΥ (15 ορ ΕΟΠ1 1ης: 
πογοτίμο]οβς πού γ]αί 
νν], τς νν]αί Ίο σν]Ε. 
5 Απάᾶ Ἰιο οοπιθίἩ, 
απά Απάσί]ι 
Όνοια Ιασρίπσ, απιά βα1]ι 
ππ{ο Ῥοίου, ΒΙΠΟΠ, εἱαοροβί 
Όλοι ὁ. οοπ]άθςί πού ἴ]οι 
γγαίο] οπθ Ἠοιν 
55 Ὑγαίο] γο, απά ΡταΥ, Ιορῦ 
γθ επίαν Ιπίο (θπιρία- 
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Μαπταηνκι ΧΚΥΙ. 41. 

εἷς πειρασµόν" 

σὸ μὲν πνεῦμα πεύθυμον, 
ἡ δὲ σὰρᾷ ἄσθενής. 
45 ΤΙάλιν ἐκ δευτέρου 
ἀπελθὼν προσηύξατο 
λέγων Πάτερ µου εἶ οὗ 
δύναται τοῦτο παρελθεᾷ 
ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, 
γενηθήτω τὸ 3έλημά σου. 
38 Και) ἐλθὼν πάλι εὗρεν 
αὐτοὺς χαθεύδοντας" 

ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ 
: 

βεδαρηµένοι, 

8 Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν 

ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν 
αὐτὸν λόγον εἰπών. 
“6. Τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς 
μαθητὰς 
καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε 
λοιπὺν χαὶ ἀναπαύεσθε" 
ἰδοὺ Ίγγικεν ἡ ὥρα καὺ 

ὁ υἱὸς ποῦ ἀνθεώπου 

παραδίδοται εἰς χεῖρας 

ἁμαρτωλῶν. 

36 ᾿Ἐγείρεσθε ἄγωμεν" Ιδοὺ 
ἤγγικεν ὁ παραδιδούς µε. 

! Κα) ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ 
᾿Τούδας 
εἷς τῶν δώδεχα ᾖλθεν, καὶ 
μετ) αὐτοῦ ὄχλος πολὺς 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ζύλων 

3 
ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ 

πρεσουτέρων τοῦ λαοῦ. 
48Ο δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΕΔΡΡΘΑαΕΡ 

Μαηκ ΧΙΥ. 68. 

εἷς πειρασμµόν’ 
σὺ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, 
ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
89 Καὶ πόλιν 
ἀπελθὼν προσηύξατο 
τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 

406 Καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν 
αὐτοὺς χαθεί δοντας" 

ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμο) αὐτῶν 
χατα[εαρυνόµενοι, καὶ οὖκ 
ἤδεισαν τί ἀποκριθῶσιν 
ος 

αὐτῷ. 

Φᾳρο ν. 90. 
41 το) ων. Καὶ ερχεται τὸ τρίτον 

καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε 
λοιπὺν χα) ἀναπαύεσθε" 
ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα, 
ἰδοὺ παρωδίδοτοιι 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀγθρώπου 

εἰς τὰς χεῖρας τῶν 

ἁμαρτωλῶν. 

33 ᾿Εγείρεσθε ἄγωμεν' Ἰδοὺ 
ὁ παραδιδούς µε γγικεν. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΣΣΥΠΙ. 

1.Ώ905 15 ΒΕΤΗΑΣΕΡ. 

46 Κα) εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ 
λαλοῦντος παραγίνεται 

ὁ "Ιούδας ὁ Ἱσκαριώτης, 

εἷς ὢν τῶν δώδεκα, καὶ 
᾿ αὐτοῦ ὄχλος [πολὺς) 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
τῶν γζαμµατέων καὶ 
σῶν πρεσουτέρων. 
δ Δεδώχει δὲ ὁ παραδιδοὺς 

Ίσκε ΧΧΠ. 47. 

ατ "τι αὐτοῦ 
λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ 
ὁ λεγόμενος Ἰούδας 

εἷς σφῶν δώδεχα 
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ΜΑΊΤΗΕΥ ΧΝΥΙ. 41. 

οι: ἴἶιο εριγῖ Ιπάσος ἶ5 
τοὐἱπφ, Όαί ἔἶνο Παδ]ι 15 γγθα]ς. 
33 Ἠο πνοηέ αγγαΥ ασαῖη 
Όια5οσοπά εἴπαο, απά ρταγεά, 
ααγῖπσ, Ο παν Εαίλον, 
16 5 ορ ἨπΑΥ ποῦ ρα58 
απαγ Έτοπα πηο, οχοορί Ι 
ἁτίπ]ς 1έ, πγ γν]] ο ἆοπο. 
5 Απά Ίο οαπιε απιᾷ 
{ουπά ἴἶνοα α5Ιεορ ασαῖη : 
{0Υ (]ιοῖς ογε5 Ἱπογο Ἰέαυγ. 

4 Απά Ἱιο Ἰαβι έΊλαοπα, απιᾶ 
πγοηί απγαγ ασαῖη, απ 
Ῥταγες (ιο νά πιο, 
βαγίησ ἴ]ιο 5απηο γγογςς. 
45 Τον οοπιθί]ι Ίιο {ο 8 
ἀῑδοῖρίος, απά καί] ππίο 
ἔποτα, Ῥ]εςρ οἩἨ πουν, απᾶ 
ίακο γοιν τορς: Ὀομο]ά, 
έλο Ἠοιις ἐς αἱ απς, 
απᾶ ἴ]ιο Ῥοπ. οἱ πιαἩ 15 
Ῥοίταγας Ιπίο {1ο Ἰαπᾶς 
οἱ βΊηπετς, 
45 Ἠ]ρο, Ἰοῦ π5 δε σοΐπη: 
Ῥε]ιο]ά, Ίο 15 αἲ Ἰαπά λαέ 
ἀοί] δείγαν πιο. 

«" Απάᾶ π]]]α 
Ἡθ γαῦ 2ραΚα, 

1ο, Σαάᾳς, οπο ος ἐ]νο 
(ππνο]να, οπππο, απά γη] Ἠἶπα 
α ρτοαί πα] (αᾷο γη] 
Αποτά5 απ είανοας, Γγοπι 
Όνα οἰίεξ ρτ]οβί8 απά 
ε]άοτς οἱ {ο Ῥοορ]ο, 
35. Νον Μο ενα Ῥοίγαγοςά 

ἩΜλδηκ ΧΤΥ. 98. 

ἄοπ: ιο ρῖη]ὲ ἐγι]γ 15 
γοαγ, Ῥι6 έ]νο Πορ]ι 15 γγοα]ς. 
5δ Απά ασαῖη Ίο γγοηῦ ἄΑΥ, 
απά Ῥταγος, 
απά ϱρα]κο 
ἴλο 8αΠ1θ6 Ἰγογάς. 

39 Απᾶ γγ]οη Ίο γοαγησς, Ίο 
{ουπᾶ ποια α5]εορ ασαϊη : 
{ον ἠιοῖν 6γο5 Ἠγεγο ἨθανΥ : 
ποϊί]ιου γν]ςί {1ου ναί 
{ο αΠΒΕΥ πι, 

Φρο ν. 99. 

31 Απᾶ ο οοπιθίἩ {ένο αγά 
πιο, απᾶ βαᾗ ππ{έο 
Ίνοπα, Θ]οςρ οἩ πουν, απά 
ία]κο γουν ταξί: 16 15 
εποισ], ἔ]ιο Πο} 15 6ΟΠ1Θ : 
Ῥο]ιο]ά, ἴλο Φοπ ο{ ππαη 18 
Ῥοίταγοά Ιπίο {ο παπάς 
ΟΕ ΒΙΠΠΟΥΒ, 

33 Ἠ]ρο αρ, ]εὐ Ἡ8 σο 1 
1ο, Ίο ένα 

Ῥοαίναγοί] πιο 
15 οἱ Ἠαπά. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΣΧΥΠ. 

18808 15 ΒΕΤΠΑΣΧΕΡ. 

49 Απά Ἱππρά]αία]γ, γΥά]ο 
Ἡο γοῦ 5Ραχο, 

οοπιοί]ι «)αάᾳβ, οπ6 οἱ {πο 
{ννο]νο, απ νι Ε]πα 
α στοαί πππ]Η(πάο γθι 
βιγογάς απ βίανσς, ἄοπι 
ιο οΙε Ῥτ]αβί5, απά {πο 
βΟΤΙΡ68, απά {]ιο ο]άσγς. 
4 Αγά Ίο (ας Ῥοίγαγεά 

Ίσκηο ΧΧΙΠΙ. 47. 

«Ἱ 4πᾶ γη]]]ο 
γθ γοί 5ρακο, Ῥε]μο]ά α 
πα (μάς, απᾶ Ἰο {λαῦ γναβ 
οα]]οὰ ο ιιάα», οπο οί ἴἶιο 
νο]νθ, 
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ἩΜαττηπν ΧΧΥΙ. 48. 

ἔδωχεν αὐτοῖς σηµεῖον 
«έγων ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 

ἔστιν' Χθωτήσατε αὐτόν. 

40 Ἱζα) εὐθέως 

προσελθὼν τῷ ᾿Γησοῦ ' 
εἶτεν Χαῦε, 

ο. χατεφίλησεν αὐτόν. 

'Ο δὲ ̓ ]ησυῦς εἶπεν αὖτ ῷ 

ο. ερ᾽ ὃ πάρει; 

σόσε προσελθόντες ἐπέβαλον 

τὰς χεῖας ἐπὶ σὺν ᾿Ιησοῦν 

χα) ἐκράτησαν αὐτόν. 

δ1 Καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ ᾿Τη- 
σοῦ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσ- 

πασεν τὴν µάχαιραν αὐτοῦ, 
χαὶ πατάζας 
σὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίο. 

52-54 Ῥοσπ]ίαχ {ο Μαίῦ. 
ο Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρῳ 
εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς 

σοῖς ὕχλοις 

ε ο ο 

Ῥαΐουο!” 

σ 

Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 
μετὰ μαχαιρῶν χα) ξύλων 

συλλα δεῖ 
καθ ἡμέραν 

ἐν τῷ Ἱερῷ ἐκαθεζόμην 
διδάσχων, καὶ οὐκ ἐκρατήσα- 
σέ µε" 

6ο Τοῦτο δὲ ὅλον } γΞγονεν ἵνα 
πληρωθῶσιν οἱ γξαφα) σῶν 

προφητῶ». Τότε οἱ µαθητα) 

πάντες ἀφεέντες αὐτὸν ἔφυγο». 

Μακ ΚΙΥ, 44, 

4 ης / 3 . 

αὐτὺν συσσηµον αὐτοῖς 

λέγων ὃν ἂν ριλήσω, αὐτός 
ἐστιν» αρατήσατ τε αὐτὸν 

[ 

καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. } 
τσι Ἁ΄ η .] ΝΔ 

46 Καὶ ελθὼν εὐθὺς 

πρυσε}. θὼν αὐτῷ 

λέγει | Ῥαδιεί, 
καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

Ῥαΐς6ι, 

46 Οἱ δὲ ἐπέβαλον 

τὰς χεῖρας αὐτῷ 

κοιὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 
5. Ε]ς δὲ τῶν παρεστηκότων 

σπασάµενος 
Ν / 

τὴν µάχαιραν 
ἔπαισεν 

΄ 

σὺν δοῦλον τοῦ άρχιες ρες) 

καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ ο) ο. 

-- 2) ϱ θ ῃ 

 ἄποχρι εις 

1ήσους εἶπεν 

ὐτοῖς ο 9» ς - 

ἐν τῷ Ἱερῷ 

διδάσχων, χαὶ οὐκ ἐκρατεῖτέ 
με: 
Αλλ) ἵνα 
πληρωθῶώσιν αἱ 

5ο Καὶ 

ἀφέντ ες αὐτὸν ἔφυγον πάντες. 
δι Κα) εἷς τις νεανίσχος 

συνηκολούθει αὐτῷ πεειθεθ- 
1 

γραφαί. 

ληωένος σινδόνα ἐπ πὶ γυμνοῦ, 
ο κρατοῦσι αὐτόν 

«Ο δὲ χαταλισπὼν σὴν 
σινδύνα γυμνὸς ἔφυγεν 
ο ο π 
ἀπ αὐτῶν. 

Ίσκε ΧΧΤΙ. 4τ. 

προήρχετο αὐτούς, 

καὶ ἠγγισεν τῷ ᾿Ιησοῦ 

φιλῆσαι αὐτύν. 

48-49 ροου]ίατ {ο ]μαἷκο. 

6ο Καὶ 

ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν 
σοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον 
κο ἀφεῖ 7λεν σὺ οὓς αὐτοῦ 

σὺ δεξιόν. 
51 Ῥοου]ῖαν {ο Τ1]κο, 

55 Έἶπεν δὲ ᾿]ησοῦς 
πεὸς τοὺς παραγενοµένους 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ 

στρατηγοὺς τοῦ Ἱεροῦ καὶ 

σρεσουτέρους 

ὋὩς ἐπὶ ληστὴν ἐξεληλύθατε 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων" 

6 Καθ ἡμέραν 
” 9 -ς 1 

Όντος µου μεθ ὕμων 

ἐν τῷ Ἱερῷ 
οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας 
απ αρδοΣ 9 Π ε! ε μ 
επ᾽ εωε. Αλλὰ αυτη ὑμῶν 

ἐστὶν ἡ ὥεα καὶ ἡ ἐξουσία 
σοῦ σκότους, 
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Ἱπαττησνν ΧΧΥΙ. 48. 

Ἰΐπα σανο {λοπα α εἶση, 
βαγίης, Ἰγλοηιδοσνους 
1 εἰνα]] Ἰκ15ς, ἐἶναί 5απιθ 
ἵδ Ἰο:. ᾖοίᾷ Πίπι Γα8ἱ. 

«9 Απ Γονέ]νν]έ]ι 
Ἡδ οα1ηο 
{ο /οξ1ς, απά εαἷᾶ, Πα1], 
λΙαξίου: απιὰ Ἰδνσς μίπη. 
δ Απ ἆοξας 5αῖὰ απέο Ηῖπη, 
Ἐτιοπᾶ, πνεγοίοτο αγί ἴ]χοιι 
οοπιο 2 

μεν οαππο {ου απᾶ ]αϊιά 
Ἠαπάς οἩ Σο5ι5, ὃς {οοῖς 1η, 

51 Απᾶ, Ὀο]ιο]ά, οπιο οἱ ἶποπι 
/μ]ο]ι νους σηῖ(]ι ἆοδιι5 
εἰτοίσ]ιοᾷ οπὲ Ἠϊ5 Ἰαπά, απᾶ 
πουν 5 βιγονᾶ, απᾶ 

είταο]ς α εογναπί ο ἴλο 
Ἰσ] Ῥνϊοςέ, απά «πιοίε οῦ 
Βϊ5 οαγ. 

63-54 Ρεου]αχ {ο Μαίέ. 
56 Τη Ειέ 5απ1ο Ίοιις 
ιά ὦ1ο5ιις 

{ο έλα ππα]ααάςς, 

Ἅτο το οοπιθ οπέ, α5 ασα]ηςί 
Αα. 1μ]οε, ση θυνοτάς αιιά 

βίανος {ου {ο {α]ο πιο ὃ 
1 ταί ἀαἲ]γ σνῖί]ι 
Υοι (οασ]ίπς 1π ἴἶιο {οπηρ]ο, 
απά γο Ἰα1ὰ πο Ἠο]ά οἩ π]ς, 

55 Ῥιιί αἲ] (5 τνας ἆοπο, 
Όναί νο βοτρίητος οἱ {]ιο 
Ῥτορ]εί5 πη]σῃί Ὦε Πα]β]]ας, 
Τ]ιοι «11 (ιο ἀῑκαῖρ]ες 
(οτεοοῖς Ἠϊπα, απά Ποά. 

Μαηυκ ΣΤΥ. 44. 

Ε]πα ας ρἵνοῃ {οπα α {οἷκεη, 
5αγΊπο, ὴοιηβοθγος 
1 5α]] Ἰ155, (]λαῦ 84ΠΠθ 
15 ηος {ακο Ἠϊπα, απά 
Ίοαᾷ Ἰήπι αἵγαγ εα{6]γ. 
55 Απά 5 80ΟΠ 5 Ίο ΊναΒ 
6οΠ16, Ίο σοσί]ι εἰγαϊσ]έναγ 
(ο Ἰίπας απά εα1(Ἡ, ἡΙαρίου, 
Μαρίον; απά Ἰάδεοα Ἰάπα, 

45 Απά Ὅιου ]αἱᾷ ἐ]νοῖν 
παπάς οἩ Ηἶπα, απά ἐοοῖς Ηἶπι, 
4Τ Απά οπο ο6 {οτι 
Πιαίῦ 5ίοοᾷ ὮΥ 

ἆπαιν α ποτά, απᾶ 
βπιοίθ α βογναπί ο{ {ο 

Ἠ]ο] Ῥτϊοδί, απᾶ οί οβ’ 
Ἠῖ5 ο.). 

486 Απᾶ 

1 οδ15 αηβιγοτθά απᾶ 5αϊά 
πηίο {ποπα, 

Άτο γο οοτηο οἱέ, 15 ασαϊηξί 
α{λ1δί γε] πνογᾶ5 απ γγ]έ]ι 
Ξίάν65, {ο {α]κο ππο 

35 Τ ννας ἀα11γ γνῖε]ι 
γοιι Τη έἶια {οπηρ]ο {οπο]]πα, 
απά γο {οο]ς π1ο πού: 

Ῥτ6 ἴἶνο εοτ]ρέατοῬ 
πημςί ο {α]ῇ]]οᾶ. 

6ο Απά {]ιογ αἲἱ 
{οτδοο]ς πα, απά ᾖοᾶ, 
δι Απά {λογο {οἱ]ογγοά Ἰπι 

αοθτίαία γοππσπαἩ, Πανίησ 

α ποπ ο]οί] ομδί αροιί Ἠ]5 

πηακοὰ Ώοάγ; απά ιο γουπς 
ΊΠΘΠ ]α1ά Ἰοἱά ο ήπια : 

65 Απά Ἰο]οβι ἴἶιε ποπ ο]οίἩ, 
αηᾶά 8οά Ώοπα {οπι πα]κθδά, | 

Ίσκε ΧΧΠ, 47. 

Ἱνοηί Ῥο[οχο {λονα, απᾶ ἄναυν 
ηθαῦ απίο ἶορᾳς, 
{ο Ἰά5ς πα, 

48-49 Ῥεου]ίασ {ο 1,αἷο, 

50 Απᾶ οπο οἱ {οι 

Βηιοίθ α 5οτγαπί οἱ {ια 
Ἠ]σΗ Ῥτϊοςί, απά οαέ ο 
5 τ]σΏί σαν. 

51 Ῥροσυ]ίαχ {ο Τωη]κο, 

53 Τ]οη οἶοςις 5αἷὰ 
πηί{ο {πο ο]]οΓ ρτϊοςίς, απιᾶ 
οαρίαῖης οῇ {ιο {οπηρ]ο, απά 
1ο οἰάσγ5, πν]]ο]ι νγους 
οοπ1θ {ο Ἠῖπῃ, 

0ε ο «016 οαί, 15 ασαϊηδί 
α {1ο γη] ποτά» απά 
είανος 
56 Ύγμοι Τ γνας ἀπἲ]γ. γν]]ι 
γοιι 1 (ιο {οπιρίο, 
γα εἰγοίσ]ιοᾷ {οτι] πο Παπάς 
ασαϊηδέ πηο:. Όας Ελῖ5 ἷ5 
γοιῦ οι, απ {ιο ροπου 
ος ἆατ]κιοςς, 
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ΘΕΟΤΊΙΟΝ ΙΤ ΣΧΚΥΤΠ. 

ΟΠΗΙΑΤ τακεν ΒΕΕΟΒΕ ΤΗΕ Ἠταη ῬΗΤΕΡΤ. 

ἹἩΜαπτηπςν ΧΧΥΤ, 57. 

δι Οἱ δὲ χρατήσαντες 
τὺν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον 
πρὸς Καζάφαν τὸν ἀρχιερέα, 

ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ 
οἱ πρεσεύτεροι συνήχθησα». 
65 "Ο δὲ Πέτρος 

ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρό- 
θεν ἕως τῆς αὐλῆς 
ποῦ ἀρχιεεέως, 
χα) εἰσελθὼν ἔσω 
ἐκάθητο μετὰ τῶν 
ὑπηρετῶν Ιδεῖ σὺ τέλος. 

.- ον 
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς (καὶ 

οἱ πρεσούτεροι) καὶ 
σὺ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν 
ψΨευδομαρτυρίαν 
χατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
ὅπως αὐτὺν Ξανατώσουσιν, 
50 Καὶ οὐχ. εὗρον πολλῶν 
προσελθύντων ψευδομαρτύ- 
ρων. 

ὝΎστερον δὲ προσελθόντες 
δύο 

(Ψευδαμάρτυρες) 
δι ῃτ Ἐ πον 

Οὗτος ἔφη Δύναμαι 
χαταλῦΌσαι τὸν ναὺν 

σοῦ Θεοῦ χαὺ 
ΑΝ .” « [ο 

διὰ τειῶν ἡμερῶν 

οκοδορῆσαι. 

5 Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 

Μακ ΧΙΥ, ὅδ. 

ν νι δδ Καὶ ἀπήγαγοντὸν ᾿Ιησοῦν 
πρὸς σὺν ἀρχιερέα, 

΄ 3 ο 
χα) συνέρχονται αὐτῳ 

/ . 3 »- 

πάντες οἱ ἀξχιερεῖε 
καὶ οἱ πρεσούτερωα 
χα) οἱ γραμματεῖς. 

δὲ Κα) ὁ Πέτρος 
ἀπὺ μµαχρόθεν ἠχολούθησεν 
αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
σοῦ ἀρχιερέως, καὶ 

ἦν συγκχαθήµενος μετὰ τῶν 
ὑπηρετῶν καὶ 3ερμαμόμενος 
πρὸς τὸ φῶς. 

| 

ὅδ Οἱ δὲ ἀρχιερεῖ καὶ 

ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν 

Δ ω 0 ” ΄ 
χατῶ του ΄Ίησου µαρτυρίαν 

εἰς τὸ «ανατῶσαι αὐτόν, 
ο Δ 5 τη . 

χαιὶ οὐχ. ηὕρισχον 
. 

ὅδ ΤΙΟλλο) γὰρ ἐψευδομαρ- 
/ Ἴ ” 2, 

σύρουν κατ αὐτοῦ, χαὶ ἴσαι 

αἱ µαρτυρίαι οὐκ ήσαν. 

δί Ἱαί τινες ἀναστάντες 
ἐψευδομαρτύρουνκατ᾽ αὐτοῦ Ἴ ωσετος 
λεγονσες 

66 "Ὃτ, ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὼ 

χαταλύσω τὸν ναὺν τοῦτον 
σὸν χειροποίητον καὶ 
μμ 

διὰ τριῶν ἡμερῶν 
2/ 3 

ἄλλον ἀχειροποίητον 

οἰκοδομήσω. 
3 / 3, 5 

δ Ἰζα) οὐδὲ οὕτως Ίση ἦν 
ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 
6ο Καὶ ο νο μ Ν 

ζα) ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺ ο ας. ε 0 κ εεευς 
εἰς μέσον 

Ίσκεε ΧΧΠ. 54, 

δε Συλλα[ξόντες δὲ αὐτὸν 
ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως" 

ὁ δὲ Τέτρος 
ἠκολούθει μακρόθεν. 
ω 



ΤΝ ΠΕΡ ἄΟΡΡΗΙ. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΙΧΧΥΠΠ. 

198 

ΟΗΠΙΑΤ ΥΑΚΕΝ ΒΕΚΟΠΕ ΤΗΕ ΗΠΙα” ΤΗΙΡΘΤ. 

Ματτπεν ΧΧΥΙ. 67. 

57 Απιᾶ ἴνου ναί Ώλαά Ιαἷἆ Πο]ά 
οἩ ε/οξις 1οᾷ Ἠΐπι αγγαΥ {ο 

Οαἱαρ]ιας έἶνο Ἠ]σ]ι Ῥτ]οςί, 
πν]ογο {ιο 5οπρες απά ἔ]μο 

ο]άσυς Ἱνοτο αξξοπιρ]ας. 

55 ῬἙμέ Ῥοΐου /οἱοιοεᾶ Ἠϊπα 
αἴατ οϐ ππίο ἴ]ιο 
Ἠϊσ]ι ρτϊεςί5 ρα]αοο, ὃς παπί 
ση, απ δαέ τ0ζ(] {ῑιο 5οτγαη{5, 
{ο 5οο {ο οπά. 

59 Άίοω ιο ο]πε[ργίοςί5, απά 
εἰάευς, απά αἲ] ἴἶο οοαποΙ], 
εουρ]Ώί {α]σο γηέηοςς 
ασαϊηςέ «οξυς, {ο Ῥυΐ6 Ἠϊτη 
{ο ἀοαία; 
5ο Ῥιΐ Γουπᾶ ποπο : 
Ὑοα, {λοιισ] ππαΠΥ {αἱςο 
πΠΠΘΞΞ65 ο.Π1ο, 

γεί {ουπά {1ιογ ποΠθ, 

Δέ {ιο ]α5ΐί οππηο {ντο 
{ας Ὑίποςςες, 
51 Απά ραἷά, 
Τ]ής {εἶ]ουν εαιά, 1 απι αΡ]ο 
{ο ἀθείτογ {ῑια {επιρ]ο 
ος ἀοά, απά {ο 
Ὀιμ]ά 16 ἴπ του ἀαγς. 

5 Απά ἴἶνο Εϊσ] ροῖοςέ 
ἆγοδΕ6, απᾶ 

ΏΏθΏθΏηίί ο οσα ον --θ-υ-ὐ--ἤὔἅ--ὔυὑὐὑ-- 

Μακ ΧΙΥ. δδ. 

δ8 Αιιὰ {ἶπογ ]οᾷ ο8άς ΑπΥΑΥ 

{ο έἶιο Ἰ]σὴ Ῥχϊοςς: απᾶ 

ανν Ἠ]πα Ὕνογς αβεεπηὮ]οά 
αἰ] ελο οἰῖοί ρπίοδί5, απ 
ἴιο εἰάστς, απᾶ ἴ]ιο 5ογ1θ6ς., 

δὲ Απά Ῥοΐον {ο]ογνοᾶ Ἠῖπα 
α{αΥ οϐς, ονοπ ΙΠίο ἴ]ο 

Ρα]ασο οἱ έ]ιο Ἰ]σ]ι ργϊοςί : 
απά Ίο 5αὐ νν(ι {Πο δογναπίς, 
απά νγαγηθά Ἠάπηξςε]{ α 
πο ᾖτο. 
δδ Απᾶ ἴἶιο οἨίεί ρτῖορί5 
απᾶ αἲ] ἴἶνο οοποΙ] 
εοασΗ{, {ου νηποςε 
ασαϊπδί «Γοδ5, {ο ραῦ ΠἨ]πα 
{ο ἀθαί]ι : 

απά {ουπᾶ ποπο. 
δδ Έου ππαΙΥ Ῥατο {αΐδε 
πιο» ασαηςδί ήπας 

Ρις ιαῖν γνύιος» αστοοᾷ 
ποῦ {οσείμογ, 
δτ Απάὰ ἔἶιογο αγο5ο οθτία!Ἰη, 
απά Ῥατο {αἱκο γηίηεςς 
ασαϊηςί Ἠϊπα, βαγΊπο, 
55 Ύγο Ἰιοσγᾶ Ἠάπα αγ, 1 σν]] 
ἀοείτου 5 (οπαρ]ο ναί 15 
πας γη] Παπάς. απ ση (Ιπ 
του ἀαγς 1 νυν] Ῥαπ]ά απι- 
οἴμου παάο νο λαπάς, 
δρ Ῥιί ποϊί]ον 5ο ἀῑα (ιο 
νίηθβθ αστος {οσοαί]ᾖου., 
60 Απάᾶ ιο λ]σ] Ῥτ]οςί 
ίοοᾶ τρ Ἱπ ιο πα]άδί, απιά 

Ίσκε ΧΣΧΤΙ, δὰ. 

ὃν μοι {οοῖς (Ίου 
Ἠϊπα, απᾶ Ἰοά πι, 
απ Ῥτους]6 Ἠϊπι Ἰηίο 
Όιο Ε]σ]ι Ῥγϊοδ/)5 Ἰοιιδθ. 

Απᾶ Ρείΐον Γο]ουεά 
αίαν οῦ, 
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Μαπτπςεν ΧΧΥΙ. 02. 

εἶπεν αὐτῷ 
Οὐδὲν ἀποχκείνη τί 
οὗτοί σου χαταμαρτυροῦση; 
65 "Ο δὲ ᾿]ησοῦς ἐσιώπα. 

Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς 

εἶπεν αὐτῷ 
᾿Εξορχίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ 

.- α” η ε αν ” 

τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς 

εἰ σὺ εἴ ὁ Χριστὺς ὁ υἱὸς 

σοῦ Θεοῦ. 

64 Λέγει αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς 
Σὺ εἶπας' πλὴν λέγω ὑμῦ, 
ἀπ' ἄετι ὕψεσθε 
σὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ή να 3 σ ο” 

χαθήμενον ἐκ. δεξιῶν 
γῆς δυνάμεως 

ΑΛ” , 3 [ο 
καὶ ερχόµενον ἐπ) τῶν 

νεφελῶν τοῦ οὐραγοῦ. 
65 ζα 9 3 κ ΄ .. [οι 

Τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέῤζηξεν 
τα {μάτια αυτου λεγων 

᾿Εολασφήμησεν" 
5 , 2/ 

σί ἔτι χρείαν ἔχομεν «κξείν Ελα 
µιαρτυρων» 19ε νυν 

ἠκούσατε τὴν βλασφημία. 
66 Τ/ ὑμῆ δοκεῖ; 
οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον 
"Ένοχος Ξανάτου ἐστίν. 
5Ί Τότε 

χαὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
οἱ δὲ ἐράπισαν 
55 Λέγοντες ἹΠἩροφήτευσον 
ἡμῆ, Χριστέ, τίς ἐστι, . πα(- 
σας σε; 

Μαπκ ΧΓΥ. 60. ΤΕΕ. 

ἐπηρώτησεντὺν Ιησοῦν λέγων 
Οὐκ ἀποχκείνῃ οὖδὲν τί 

κα σου χαταμαρτυροῦσι ! 
Ο δὲ ἐσώπα 

καὶ οὐκ ἀπεχρίνατο οὐδέν. 
Πάλι ὁ ἀρχιερεὺς 

ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ) 
/ 3 ”». 

λεγει αὐτῷ 

Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐλογητοῦ : 
62 'Ο δὲ ᾽[ησοῦς εἶπεν 
᾿Εγώ εἶμι, 
χα) ὄψεσθε 
σὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκ. δεξιῶν καθήμνενον 
σῆς δυνάμεως 

χαὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν 
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
66 'Ο δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξ- 

΄ 

ας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει 

Τ/ ἔτι χρείαν ἔχομεν 
μµαρτύρω» ; 
δᾳ ᾿Ἠκούσατε τῆς βλασφη- 

τί ὑμῆ φαίνεται; 
οἱ δὲ πάντες χατέχριναν 

αὐτὸν ἔνοχον εἶναι «ανάτου. 
66 Κα) ἠεξανσό τιες 
3 ΄ » 3 ο] 

ἐωπτύειν αὐτῷ 
καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσ- 

αν 
ωπον αὐτοῦ 
καὶ χολαφίζειν αὐτὸν χα) 

” 3 -” / 

λεγειν αὐτῷ Προφήτευσον, 

αν ΄ ε ” 

καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν 
3 2. 

αὐτὸν ἔλαβον. 
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Ματτπεν ΧΧΥΙ. ϐ2. 

εα]ά ππίο Ἠϊπη, 
Απεπογεςί οι ποείπᾳ 8 
π]αί 15 16 νο] {ἶιεςο 
π]ίπθςς ασα]ηςί {ου Ὁ 
56 Ῥμί οφ» λε]ά Πῖς Ῥοαςο, 

Απά {ο Ἠϊσὶ Ῥρτϊοςῦ 
αηςγγοτος απά σαϊά 
ππίο Ἠΐπα, Τ αὀ]ατο ορ 
Ὦγ ο Ἠνίησ ἀοά, ναί 
ἴνοι {61 8 
πγ]οί]ιοχ έἶνοα Ὀο {ένα ΟΗτ]ςί, 
ἴπε Βοπ. οἱ ἀοἀ. 
δ4 Τρεις αᾗ απίο Ἠϊπα, 
Έ]οι Ἰναςί εαἷς : 
πογοτίλε]ο5 Γ 5αΥ ππίο γοι, 
Ἠογοσ[ίον ε]ια]] γο 566 
Ενα Ῥοπ οἱ πιαἩ βδΙπο ΟΠ 
Όια τ]σ]έ Ἱαπά οἱ Ῥούγετ, 
απά οοπήης ἴπ ο ο]οιιάς 
οἱ Ἡσαγοη, 
56 Τεη ἴἶιο Ἠ]σ]ι Ῥτῖοςί 
τοηί 5 οἴοί]εα, ΒΑγΙπς, 
Ἠο Ἰαί]ι 6ρο]κοτ Ῥ]αβρΙοπΙΥ; 
νι]α{ {ατί]ιον ποθᾶ αντε 0ο 
οἱ νηίπαςςος  Ῥο]λο]ᾶ, πουν 
Υο ανα Ἰοανα 5 
Ῥ]αξερ[επιγ. 
56 Ἠ]ιας (ίπΙ γο ὃ 
Τ]ογ απανγοτοά απᾶ εαἷά, 
Ἠε 15 συ] ος ἀεαίμ. 
5Ἱ Έμεπ ἁῑὰ {ιεγ 
ερῖί ἵπ ϊς {ασθ, απᾶ 

ῬυαΠείοά Ἠϊπη : 

απά οἴ]ιοτβ 
απιοίο Ἠϊπα γη] {11ο 
Ῥα]πης οἱ {είν Ἠαπάς, 
58 Βηγίης, Ῥτορ]θδγ ππίο 
38, ἴποι Ομτεε, Ίο ἶ6 ο 
εναί απιοίε {περ ὃ 

Μλαηκ ΧΙ. 60, Ίυκε. 

αδκος ος, εαγΊηα, 
Απβννογοςί έ]λοιι ποίΒ]ης 
ας ἵ5 16 νο] {]λοςο 
πηίηοςς ασα]ηεί {1ου 7 
δι Ῥιή Ίο Ἰε]ά Ἰῖς Ῥοασθ, 
απά απηβπεγοᾷ ποί]ήησ, 
Ασαϊη, ἴ]ιο Ἠϊσ] Ῥν]ορέ 
αδ]κοά Ἠϊπα, απά 5αϊά 
ππίο Ἠήπη, 

Ατί έλοα νο Ομτῖςέ, 
ἴο Ῥοπ ο{ {11ο Ῥ]οββεᾶ 2 
53 Απ «οριις εαἷἀ, 
1 απ: 

Απά γο ]ια]] 5οο 
ἴιο Φοη οΓ τησ αἰῆπο 0η 
ιο τῖσ]{ Ἠαπιά οἱ Ῥοχγετ, 
απά οοπηῖπσ 1Π {ο ε]οιάς 
ος Ἠθανθῃ, 
55 νου (ιο Ἠ]σ] Ῥτὶοςύ 
τοηῦ Ἠ]5 οἸοί]ας, απ 5αἲἴα, 

Ἠγπαί ποσά Ίνο αΠΥ ΓΠατί]ιου 
ο 
δᾳ Ύο Ἰανο Ἠεατὰ ἐ]ιο 
Ῥ]αξρ]επιγ : 
π]αί ἐμ]π]ς γα» Απά 
Όπου αἰ] οοπάσιηπος πα 
{ο ο σι] οἱ ἀθαί]. 
55 Απά εοπιο Όο6σαπ {ο 
ϱρῖῦ οπ πα, απά 
{ο οονοχ Ἠ]5 ἤισα, απᾶ 

{ο ῬαβΠεί Ίήπα, απἆ 

{ο 5αγ απίο Ἠϊπα, ΓΤΟΡΙΘΒΥ: 
απά {ο βοτναπί5 
ἀτά οἰτῖ]κο Ἠϊπι νη(Ἡ {1ο 
Ῥαΐπις οἱ {ιοῖτ Ἠαπά». 
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Μαιτηπςυ ΧΧΥΙ. 69. 

69 'Ο δὲ Πέτρος ἐκάθητο 
ἔζω ἐν τῇ αὐλῇ" καὶ προσῆλ- 
θεν αὐτῷ µία παιδίσκη 

λέγουσα Καὶ σὺ 
ἦσθα μετὰ 
᾿Τησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 
ο "Ο δὲ ἠρνήσατο 
ἔμπροσθεν πάντων λέγων 
Οὐκ οἶδα 
σί λέγεις. 
71 "Ἠζελθόντα δὲ αὐτὸν 
εἰς τὺν πυλῶναι, 

εἶδεν αὐτὺν ἄλλη 
καὶ λέγει αὐτοῖς ἐκερ 

καὶ οὗτος 
ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναξζω- 

ραίου. 
τρ Καὶ πάλιν ἠρνήσατο 

μετὰ ὅρχου ὅτι 
οὐκ. οἶδα τὸν ἄνθεωπ ΟΥ. 

59 Μετὰ μικεὺν δὲ προσελ- 
θόντες οἱ ἑστῶτες 

εἶπον τῷ Πέτρῳ 
᾽Αληθῶς καὶ σὺ 
ἐξ αὐτῶν εἶν 

καὶ γὰρ ἡ λαλιώ σου 

δἥλόν σε ποιεῖ; 
Ἰα Τότε ἤρξατο χαταθεµα- 
σίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι 
οὐκ οἶδα τὸν ἄνθεωπον" 

ῬΑΒΑΙΙΤΙΕΙ, ΡΔΑΒΑΟΕΕΒ 

ΘΗΒΟΤΙΟΝ ΤΣΣΧΙΣ. 

Τπε ΏΕΝΙΑΙ, ος ῬΕΤΕΕ, 

Μλαδηκ ΚΤΥ. 66. 

66 Κα) ὄντος τοῦ Πέτρου 
/ 3 ”” 9 . 3 

ο τον τη αυλῇῃ ερχεται 

μία σῶν παιδισκῶν 
σοῦ ἀρχιερέως, 
σι Καὶ ἰδοῦσα σὺν Πέτρον 

(Βεο ν. 66.) 
ερμαινόμενον 
ἐμελέψασα αὐτῷ 
λ η πω Καἱ σὺ 

μετὰ σοῦ Ναδαρηνοῦ ἦσθα 
σοῦ ᾿Ιησοῦ. 

66 "Ο δὲ ἠρνήσατο 

λέγων 
Οὗὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι 

.. ΄ ΄ 

συ σί λεγεις" 
5”. 2”! 

χα ) ἐξήλθε έξω 
εἰς τὸ προαῦύλ/Ον, 

χαὶ ἀλέχτωρ ἐφώνησεν. 
Ν ε Ξ ’ 3 ” 

69 Ἰζα) ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα 
αὐτὸν ἤρξατο λέγευ 
τοῖς παρεστῶσῳ ὅτι οὗτος 

3 
εξ αὐτῶν ἐστή. 

3Ο δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. 

Κα) μετὰ μικρὸὺν πάλιν 
οἱ παρεστῶτες 

ἔλεγον τῷ Πέτρῳ 

᾿Αληθῶς 
ἐξ αὐτῶν εἰ 
καὶ γὰρ Ταλιλαῖος εἶ. 
(Κα) ἡ λαλιά σου 

ομαςες 
1 3Ο δὲ ἤρξατο ἀναθεμα- 

σ{ζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι 

οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον 

τοῦτον ὃν λέγετε, 

Ίσκε ΣΣΧΤΠΙ. ὅδ. 

ο Περιαψάντων δὲ πῦο ἐν 
µέσῳ τῆς ... καὶ συγ- 
χαθισάντω 

ἐκάθητο ὁ τέτρος 
ὠέσος αὐτῶν, 

᾿Ιδοῦσα δὲ αὐτὺν 
παιδίσχκη τις 

καθήμενον πρὸς τὸ φῶς 
χο ἀτενίσασα αὐτῷ 

εἶπεν Καὶ οὗτος 
Ν 3 ο ασ, 

σὺν αὐτῷ ην. 

λέγων 
Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 

55 Καὶ μετὰ βεαχὺ 

ε/ -ς Δ 

ἕτερος ἰδὼν 
3 Ν ” 

αὐτὸν ἔφη 
᾿ Ν 

Και συ 
.. 3 ”” πι 

ἐξ αὐτῶν εἰ. 

Μ 

'Ο δὲ Πέτρος ἔφη 

"Ανθρωπε, οὐκ εἰμί. 

δν Ἰα) ὥαστ άσης ὡσεὶ 
ὥρας μιῶς ἄλλος τις 
ὁμσχυρίζετο λέγων 
'Ἐπ ἆλ ἠθείας χα) οὗτος 

μετ) αὐτοῦ ἦν. 
καὶ γὰρ Ταλιλαζύς ἐστιν. 

60 Έ]πεν 
σει 

] 5. 

οὐκ οἶδαι 

ὃ λέγεις. 

δὲ ὁ Πέτρος” Ανθρω- 



ἠΜαττπςευ ΧΧΥΙ. 09. 

60 Νουν Ῥοΐου εαΐ 
νη(]λοιέ 1π ιο Ῥαίασο: απᾶ 
α ἀαπιδεί «Άπιο Πίο Ἠ1πῃ, 

εαγΊηπσ, ποια αἶδο 
νγαδί η «Γο51ς οὗ αα]]οο, 
0 Ῥαὲ Ίο ἆοπ]οᾷ Ῥοίογο 
Όινοπι αἲ], καγίησ, Τ ἸΚπουν 
ποῦ 

ναί ἴ]λοι δαγοεύ. 
ὰ Απᾶ γιοι Ίο Ίγας σοπθ 
ου 1πίο (ιο Ῥογο], 

αποί]ογ πιαίά 8αω Ἠϊπα, 
απᾶ βαιά 

ππίο {ποπ {]λαί γγογο {ηογο, 
Τῆή59 {ο]]ουν Ὕγας αἶδο 

νι ο ερις ο Ναζατείμ. 
13 Απά ασαῖπ Ίο 
ἀεπίεα νυν απ οα{Ἡ, 

1 ἆο ποῖ που {πο Τηαη. 
19 Απά 
αἴτον α τ0]]ς 
σαπιο Πίο Ἠῖπα 
ἴπογ Ι]ιαί κίουά Όψν 
Άπὸά εαἷά {ο Ῥοΐον, 

Βηγε]γ οι αἱο ατί 
οπθ ο{ ἴἶποπα; {05 

Πιν εροοσ]ι Ῥονταγεί]ι {1θο, 
Τ4 Έ]οη Ώοσαη Ίο {ο 6186 
απᾶ {ο 5οατ, βαγΊπα, 1 
πουν πο {λε τηαΗ., 

ΙνΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

ΦΕΟΤΠΟΝ ΙΧΣΧΙΣ. 

ΤἩπν ΏΝΝΙΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΑΗ. 

Μλδηκ ΧΓΥ. 66. 

66 Απά α5 Ῥοίου Ίνα 
Ῥεποαί{] 1η (ιο ρα]αςα, ἔἶνοτο 
οοπιθί]ι οπο οἳ ἐλο πιαϊάς 
ος ἐ]ιο Ἠ]σ]ι Ῥτ]οςύ : 
δτ Απά γγλοῃ εἶο 6απ Ῥοΐου 
πατπῖησ ΠΠπηδο]{, 
5ἱιο ]οοκος αροπ Ἠάπι, 
απά εαϊιᾶ, Απά έἶοα αἶδο 

πναςί νη(Ἡ ο. οδιις5ο/ΝαζατοίἩ. 
55 Ῥιέ Ἰιο ἆση]ῖος, 
βαγΊησ, 1 Κπου ποί, 

ποϊί]ου απάσγρίαπά 1 
ναί ἴποι εαγοςί, 
Απα Ἱιο γγοπί 
οα6 Ιπίο ἴλο ῬογοἩ ; 
απᾶ {ο σοε]ς ϱΥ6Υ. 
69 Απά α πια]ᾷ 6ανν Ἠϊπι 
ασαῖη, απᾶ Ῥοσαπ {ο 54Υ 
(ο έ]νοια ἐ]ναί 5ίοοὰ Ὦ}, 
Τις 15 

οπ6 ος {οπη, 
Τ9 Απά Ἰιο 
ἀοπῖσά 1 ασαῖη. 

Απᾶ 
α Πέ]ο α[ον, 

νου ναί εἰοοά ὮΥ 
εαἷὰ ασαϊπ {ο Ῥοίου, 
Φ1Υ6]Υ οι ατό 
οπο οἳ έποια : {οΥ 
έλοι ατί α ἀα]οαη, απά 

{νγ εροοσ] αστοοί] {]ιοτοίο. 
11 Εις Ίο Ῥοσαπ {ο γ9ο 
απά {ο βνοαῦ, βαγίπο, 

Κπονν ποί ἐ]ς ΠΊαΠ 
ΟΕ ν]λοπα ο εροαῖς, 
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Ίσκε ΧΧΠΙ. 66. 

ὅδ Απάᾶ γ]ιοῃ {ου Ἰαᾶ 
ΚΙπά]οᾶ α Πτα 1π {ο 
τη]άδέ οΕ {ιο Ἠα]], απά 

νογο 5οῦ ἆονπ {οσοθί]ου, 
Τοίογ 5αί ἆο η απποπσ {Ἠθπι, 

66 Ῥιιί α οδγίαϊῖπ ππαϊᾶ 

Ῥο]ιο]ά πα 

85 Ίο εαΐ Ὦγ ἴ]ιο ἤγο, απᾶ 
οαγηοξί]γ ]οο]κοᾷ προη Ἠήπ, 
απά φαΐ, ΤΗϊ5 τησ γγας αἷκο 
η θ Ε1πῃ. 

δἹ Απά ο ἀοπ]θᾶ Ἰήπι, 
ϱαγ1πο, γ΄ οπιαἩ, 1 Ἴςπουγ ]]πα 
ηοῦ, 

δ8 Απάᾶ, α[ϊοι α Πίί]ο 
ν]]]ο, 

αποί]λογ «αιὸ Ἠϊπα, 
απά εαἷς, 

ἜΤ]οι ατί αἷξο 
ος {μοπι, 

Απᾶ Ῥοίου 

εα1ά, Μαπ, Τ απ. ποῦ, 

δ Απάᾶ αροιί 
ο 8ραςο οϐ οπο Ίοιγ α{ίον, 

αποί]ιου εοπΠζοπ{]γ 
α[ῆγιπος, εαγίπο, 

ΟΕ α γα] ἐς {ο]]ουν 

βο Ὕνας γη] Ἠ]πα : {οΥ 
Ἰο 15 α (αἱ]σαῃ, 

6ο Απά Ῥείοι 
ρα1ά, Λίαπ, 1 

Κπουγ ποί γν]ναί έἶλοιι βαγος!, 
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Μαπττηαςυ ΧΧΥΙ, τ4. 

καν εὐθέως 

ἀλέκσωρ ἐφώνησεν. 

6 Καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτεος 
τοῦ ῥήματος 
᾿Ιησοῦ εἰρηκότος 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΕΑΡΘΡΘΑ(«ΕΡ 

Ματκ ΧΣΥ, σ2. 

13 Καὶ ἐκ δευτέρου 

ώ -- 9 ΄ 

αλεκτωρ εφώνησεν, 

καὶ ἀνεμήσθη ὁ Πέτρος 
σὺ ῥῆμα 
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς 

Ίσκεο ΧΧΙΙ. 00. 

) σατα”ρζι Κα) πααχρηµα νε 

σι λαλουντος αυτου 
3 ΄ 3 , 

εφώνησεν ἆλεχτωρ, 

δι Καὶ στραφεὶς ὁ κυρίος 
΄ 

ἐνέδλεννεν τῷ Πέτεῳ, 
χο) ὑπεμνήσθη ὁ ΤΙέτρος 

τοῦ λόγου 
. , ε α. 3 

του Κυρίου, ὡς εἶπεν αυτῷ 
ϱ Γ ολ ΄ ” ᾽ 3 Μ 

ὅτι πρὶν ἄλεκτορα οτι πειν Φος τοξο οτι πρὶν ἄλεχτορα 

φωνῆσαι δς θωνῆσαι Φωνῆσαι σήμερον 
/ ΄ ΄ 

σρὶς ἀπαρνήση με" σείς µε ἀπαρνήση; ἀπαρνήση µε τείς. 

καὶ ἐξελθὼν ἕξ. 
ἔκλαυσεν πικρῶς. 

5Η Κα) ἐζελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος 
2 .” 

χαὶ ἐπιξαλὼν ἔκλαιεν. ἔκλανσεν πικεῶς. 

, ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙΧΣΣ, 

ΟΗΠΙΕΊΤ ΕΕΕΟΗΕ ῬΡΙΤΑΤΕ, 

ΧΧΥΠ. 

} ΤΠρωίως δὲ γενομένης 
συωξούλιον ἔλα[ον 

φάντες οἱ ἀρχιερεῖς χα) 

οἱ πρεσούτερο! του λαοῦ 

Χγ. 1 Κα) εὐθὺς 

ἐπὶ τὸ πρωὺ 
συμδούλιον ποιήσλντες 
ο) ἀρχιερεῖς μετὰ 
τῶν πρεσαυτέρων 
καὶ γβαμµατέων 
καὶ ὅλον σὸ συνέδριον, 

3 -” 5 - ” . 

χαταὰ του ᾿Ίησου, ὥστε 

Δανατῶσαι αὐτύν. 
Ἡ Καὶ δήσαντες αὐτὸν 

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν 
Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόν. 
9-10 Ροσυας {ο Μαίῦ. 

1 Καὶ) ἐπηρώτησεν αὐτὸν Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 
. ε ε .” 

ὁ ἡγεμὼν λέγων ο Πλάτος 

Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 
2 , 3 , ]ουδαίων; Ιουδαίων 
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ ὁ δὲ ἀποχειθεὶς αὐτῷ λέγει 
Σὺ λέγεις. [ Σὺ λέγεις. 

Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι | ὃ Καὶ κατηγόρουν 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 

καὶ τῶν πρεσουτέρων 
οὐδὲν ἀπεχρίνατο. 
13 Τότε λέγει αὐτῷ 
ὁ Πιλῶτος 

δήσαντες σὺν ']ησοῦν 
ἀπήνεγχαν καὶ παρέδωκαν 

Πιλάτῳ. 

4 

4 'Ο δὲ Πιλᾶτος 
πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων | 

Οὐκ ἀποχρίνῃ οὖὐδεν; Ίδε 
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Ματτπεν ΧΧΥΙ. Τ4. 

απά ΙππιοΚΙα{ο]γ 

{λο οοσῖς 1ου”, 

1δ Απά Ῥοΐον τοπιοπιΏογοά 
{ο τοογά οἳ ἆᾖοεις, 
αν ἨῖοὮ εαἰά απίο Ἠϊπη, 
Ῥείογο {πο οοε]ς ογους, 

Όλοι επα]έ ἆοπγ πιο {Ἠτῖςο. 
Απά Ἰο γνοηί οι, 

απά τοερί Ὀίοτ]γ. 

ΧΣΧΥΙΙ. 
1 Ύγ]οη νο πιογηῖης Ὕνας 
σοπιο, αἰ] {νο ομΙοί Ρτῖοςί5 
απᾶ οἰάετ οἱ ία Ῥεορ]ο 
{οοῖς οσιπδεἰ 

ασαϊηδί «οδυς {ο Ραύ 
Ἠϊπα {ο ἀθαί]. 
3 Απά ννηοι {6γ Ἰαᾶ 
Ῥουπά Ἠήπα, {λογ ]οὰ 
Ἠϊπι αγναγ, απά ἀομνογοά 
Ἰήπα {ο Ῥοπ/ίϊς Ρ]]αίο 
{πο σΟΥΘΥΠΟΓ. 
9-10 Ρεου]αν {ο ΜΤα(ὔ, 

11 Τ]ιο σοΥογΙος αξ]κοὰ Ἰήπη, 
αγ Ίπς, Αγ ί]ιοι ιο τησ 
ος ιο ον Απά ἆοειις 
εαϊὰ απίο Επι, 
Τ]οι βαγο»ί. 
13 Απά γιοι νο ἹγαΒ 
αεοηξοᾷ ος 
ιο ε]ήοί ρυ]οςί5 απιά οἰάστ», 
Ἰ6 απβνογοά ποί]ίης, 
19 Τμον. κα Ῥ]]αίο 
πηίο Ἠϊπα, Ἐθατο»ίέ έλοιι πος 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙΙΡ. 

Μαεκ ΧΙΥ. ΤΙ. 

13 Αμα ἰ]ιο 5οσοπᾶ {ἴπιο 

ἴλιο οοεῖς ο1ο1γ, 

Απά Ῥοΐον οα]]οά {ο πηπᾳ 
Όλο ωογά (αί ο οδι5 
εαἷά απίο Ἠ1π1, 

Ῥο[οτο {]ια οος]ς ογοῦγ π]σθ, 

ἴχοι εμα]6 ἆοπγ πιο {λγ]σα, 
Απᾶ 

ΝΏΘΗΏ Ίο (λοασ]λῦ {Πογθοῃ, 
Ἰθ Ἱνορί, 

ΘΕΟΠΙΟΝ ΤΙ ΧΣΧΣ. 

ΟΠΠΕΙ5Τ ΡΕΕΟΠΕ ΡΙΙΙΑΤΕ, 

ΧΥ. 1 Απά εαἰσΏένταγ 
Ίπ {ο ΠΙοΥΠΙΠο 
νο οἨῖος ρτ]οςίς 

Ἰιο]ά α οοπκ]αίΙοῦ. νη( 
ἴπο οἶάονς απά 5ογ]θος, 
απᾶ {ιο γγ]οίἰο οοπαΙ], 

απαά 
Ῥουπά ο οδᾳ5, απἆ οαγτιοἆ 
πα αγγαγ, απά ἀε]ινογεᾶ 
Ηΐπα {ο Ἠ]αίο, 

3 Απά Ῥ]αίο αε]κοά Ἠϊπι, 
Ατί ιο ιο ]πσ 
ος {ιο ον Απά πο, 

απβινογίης, 5.11 πίο Ἠϊπα, 
Τ]νοι εαγοςί 1{, 
5 Απά (ιο ο]ίοβ ρτϊοβίς 
4οσιβος Επ ΟΓΠΙΑΠΥ (η σς; 

Ῥαέ Ἰο αηδνγογος ποί]ήπς, 
4 Απά Ῥ]ηαίο αθ]κοὰ Ἰῆπα 
ασαῖη, 4γΊΠ6, Απαπογθςί 

' νοι ποίλίηᾳ ὁ. Ῥε]ο]ά 

2056 

Ίσκε ΧΧΤΙ, 60, 

Απά ΠπππράΙα{ο]γ, 
γη] Ίο γοῦ ερα]ο, 
{ο οος]ς «οΥγ. 

δα Απά ιο Γουὰ {ατποᾶ, 
απά Ἰοο]κοί προῃπ Ῥοίου : 
απ Ῥοΐίον τοπιοιιΏογοά 

ἴιο τ0ογά οἳ (ιο Τονᾶ, Ίοτ 
Ίο Ἰαὰ δαϊά απίο Ἠήπ, 
Ῥε[οτο {]ιο οοεῖς οΥου/, 

Όνοιι εα]έ ἆσπγ πιο {λτίσο, 
65 Απά Ῥοίεν ννοηί οτί, 

αι τοορί Ὀλίίοτ]γ. 
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ΜΑατιπευ ΧΧΥΠΙ. 19. 

πύσα σου χαταμαρτυροῦσυ; 
14 Κα) οὐχ 
9 ΄ 3 ””. μυ 3 λ 

ἀπεκρίθη αὐτῷ πβὺς οὐδὲ 

ἓν ῥῆμα, ὥστε Ααυμάζειν 
τὸν ἡγεμύνα λίαν. 
15 Κατὰ δέ ἑορτὴν 

εἰώθει ὁ ἡγεμὼν 
.1 / ὰ/ ο ο 

ἀπολύειν ενα τῷ οχλῳ 
2 ε 5 Π Μ πι 

δέσµιον ὃν ἤθελον. 
16 Έχουν δὲ τότε δέσµιον 
ἐπίσημον, λεγόμενον 
Γ) ” .” 

]ησοῦν Βαρα[οξᾶ». 

1 Συνηγµένων οὖν αὐτῶν 
εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Πιλᾶτος 

Τίνα φέλετε ἀπολύσω ὑμῆ, 
᾿ησοῦν Βαραξεᾶν ἢ ̓ Τησοῦν 
σὺν λεγόμενον Χριστόν : 

18 ᾖδει γὰρ ὅτι διὰ 

φθύνον παρέδωχαν αὐτόν. 

19 ροοι]αχ {ο Μαίή. 
50 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

χοιὶ οἱ πρεσούτεροι 
ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα 
αἰτήσωνται τὸν Βαραξς ᾶν, 
γὸν δὲ ᾿]ησοῦν ἀπολέσωσι. 

21 Ῥοει]ατ {ο Μαέ. 

35 Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος 

Τ{ οὖν ποιήσω ᾿1ησοῦν 
σὸν λεγόμενον 
Χριστόν; 
λέγουσιω πάντες 

Σταυρωθήτω. 
26: δὲ (ἠγεμὼν) ἔφη 
Τί γὰρ κακὺν ἐποίησεν; 

ῬΑΒΑΙΤ ΕΤ, ΡΛΘΡΑ(ΕΡ 

Μαηκ ΧΥγ. 4. 

πύσα σου κατηγοροῦσι. 
ὅ 3Ο δὲ ᾿]ησοῦς οὐχέτι 
οὐδὲν ἀπεχρίθη, 
ὥστε 3αυμάζειν 
τὸν Πιλᾶτον. 

6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν 

ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα 
δέσµιον ὄνπερ ἠτοῦντο. 
Τ "Ην δὲ 

ὁ λεγόμενος 
Βαραςοῶς 

μετὰ τῶν στασιαστῶν ὃε- 
δεωένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει 

Φόνον πεποιήχεισαν. 
6 Κα) ἀναξὰς ὁ ὄχλος Πεξ- 
ατο αἰτεῖσθαι χαθὼς ἀεὶ 

ἐποίει αὐτοῦς. 

9 3Ο δὲ Π,/λᾶτος 

ἀπεχρίθη αὐτοῖς λέγων 

Θέλετε ἀπολύσω ὑμῦ 

σὺν βασιλέα τῶν ᾿Τουδαίων ; 
10 'Ἠγίνωσχεν γὰρ ὅτι διὰ 

Φθόνον παραδεδώκχεισαν αὖτ- 

ὂν οἱ ἀρχιερεῖς. 
» 

11 Ο) δὲ ἀρχιεεεῖς 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα 
μᾶλλον τὸν Βαρα ας οᾶν 

ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 
13 'Ο δὲ ΤΙλᾶτος πάλιν 
5 τμ ” υ 
ἀποκειθεὶς ελεγεν αὐτοῖς 

Τί οὖν 3έλετε ποιήσω 
ε! ΄ 

ον λεγετε 

σὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων ; 
/ .. 

15 Ο) δὲ πάλιν ἔχξαζαν 
Σταύρωσον αὐτόν. 

ο” /. 

14 30 δὲ Π/λᾶτος ἔλεγεν αὖ- 
.» ΄ Δ 2 ΄ / 

ποῖς Τί γαρ εποίησεν καχν} 

1σκε. 



1νΝ ΤΗΕ ἀΟΡΕΕΙΑ. 

Ματτπευ ΚΥΠ. 19. 

Ἠοῦ ππαηΥ (Ἰήηςς {ιο 
ψίηοςς ασαἰπςί ου 
1 Απά ο απηςνγογοά Ἠτη 
{ο ἨθνοΥ α πο; ΙΠΡΟΠΙΠΟΤ 
ναί ἴἶνο σουουπου πιαχγε]]οὰ 
ρτοαί]γ. 
16 Κουν αἲ ἐῑαί {οαςύ 
Όλο 6ΟΥΕΥΠΟΣ να5 γγοηί {ο 
γο]οαςο ππ{ο {]ιο Ῥεορ]ο 
ἃ ῬήίδΟΠΟΣ, ΥΥΠΟΠΙ 
ἴπευ γγου]ά. Γαρ]ο 
15 Απά {ου Ἠαά ἶλοῃ α ποῦ- 
ΡΙΙΞΟΠΕΣ, οα[εά Βαταβθα». 

11 Τ]ουοίοτο, γγΊοῃ {Ίογ 
σ/ογο ραί]λοτοᾷ {οσοί]οτ, 
Ῥηαίο εαἷᾷ απίο 
Ώνοπι, ἨΥ ποπα σν] γο {ναί 1 
το]θαςο ππ{ίογοι» Βαταβρας, 
ος {οβις νο] 15 οα]]οᾶ 
Οµπίεί 
18 Ῥου Ίε Έπειυ Εἶναῖ {ος 

ΕΏΝΥ {1ιΥ ια ἀο]νογος Ε1Π1, 
19 Ῥεου]ασ {ο Μαΐΐ. 

30 Ἑιῦ ιο οἶ]οξ Ρτῖορί5 
απᾶ οἰάσγς 
Ῥεγειαςοᾶ ιο παπι] πιά 
Όναί {πογ ελοι]ά αξ]ς 
Ῥαταῦβας, ὃς ἀθδίγογ 1655. 
{21 ροεοιΠατίο Μα, 

3 Ῥ]ὴαιο 
βα1έ]ι ππίο {]απα, Υ αί 
εἸα]] Τ 4ο ένο νι ο) οδυς 
πη]οι 15 οα]]εά Οτ]ςύ 2 

Τ]ιογ αἲ] 5αγ υπίο Ἰάπι, 
Τ,αοί Ἠῖπι Ὦο ογιοϊβεά. 
5 Απά ἴ]ιο σοΥόποτ δαΐ]ν 
Ἠγ, γ]ναί ον]] Ἰαί]ι 

Μακ ΧΥ, 4. 

ουν ΠΙΣΠΥ (πσς {ΠοΥ 
π]ίηθςς ασα]ηςί {1θο, 
δ Ῥηί οξις γεί απβγοτοᾷ 
ποίμ]ηςσς 50 
Όναί Ῥ]]αίο πιαγνο]]οᾶ. 

6 Νου αἲ ἰιαῦ {οαδί 
ο 
γο]οιθοᾷ απ{ο ποια 
οπ6 ῬγίδΟΠΟΥ, ΥΊΟΠΙΡΟΘΥΘΣ 
ἴνουν ἀθειταος, 
7 Απᾶ ἴμογο γγα5 9Π9 
παπιοά Ῥαταῦδα», νγ]ο] 

Ίαν Ῥοιπά γη (ποια {αί 
Ἰαά πιαᾶο ΙπδαγγασίίοἨ γη(] 
Ἠϊπα, πιο Ἰαά οοπιπηἑέοὰ 
πηπγάον 1π ἐθ ΙΠβΙΥος(ΙοΠ.. 
8 Απᾶ νο πια] (άο, οΥΥ- 
Ίηο α]οιιά, Ῥοσαπ {ο ἀθείτο 
Ἠϊπι {ο ἆο α8 Ἰιο Ἠαά ουου 

ἆοπο απίο {ετη. 

» Ῥυιί Ῥι]αίο απαποτοᾶ 
ΌΊνοιη, αγΊπο, ΠΠ] γο {]ιαί 1 
το]οαξο ππίο γοι 

ένο Τϊπο οἱ {1ο {απ 
10 Ῥ ος Ίο Ἴκπουν λα {ο 
ομῖοί Ργϊοδί5 Ἰιαά 
ἀο]ϊνογοά Ἠϊπι {ον ϱΠΥΥ. 

11 Ῥιὲ {ιο ομῖος Ρτῖοςί5 

πηονθά {ιο ροορ1ο, 
ἐαί Ίο «Ποι]ά ταί]ιου 

το]οᾳςο Ραταρβραδ απίο {Πθπ]. 

13 Απά Ῥηαίο απβγγοτοᾶ απά 
α]ἆ ασαϊπ ππ{ο (Ίχοπη, μα 
1 γο ου (ναί, 1 5]να]] ἆο 
απ{ο Επι γγοπα Ύο οα]1 {1ο 
Κίπο οῇ ιο ο. ουνς 3 
19 Απά {16γ οτ]εᾷ οι! αρα1η, 
Ον ν πα, 
1 Τλοπ Ῥήαίο ϱα]ᾷ απίο 
ἴνονας Ἠὴ΄Ίγ, νη]ναί ονΙ] Πα( | 

Ίσκη. 
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208 ῬΑΕΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΡΘΑ(αΕΡ 

Ματτπευ ΧΧΥΠΙ. 29. Μακ ΧΥ, 14. 1ΌΚΕ. 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν 
λέγοντες Σταυρωθήτω. Σταύρωσον αὐτόν. 
94-2ὔ Ῥοου]αν {ο Μαϊί. | 15 'Ο δὲΤλᾶτοςβουλόμενος 

σῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι 
36 Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
σὺν Βαραςᾶν, σὺν Βαραςθᾶν, καὶ παρέδω- 
τὸν δὲ᾽ Τησοῦν φραγελλώσας | κεν τὸν Γησοῦν φραγελλώσας 
παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. ἵνα σταυρωύθῇ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΧΣΧΧΙ. 

ΟΠΗΙΡΤ ΤΕΡ το ΕΕ ΟΕύςΙΕΙΕΡ. 

5Ἱ Τότε οἱ στρατιῶται 16 Οἱ δὲ στρατιῶται 
ποῦ ἡγεμόνος 
παραλαθύντες τὸν ᾿Ιησοῦν 

ἀπήγαγον αὐτὸν έσω 
εἰς τὸ πραιτώριον τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώ- 

συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν βίον, καὶ συγκαλοῦσιν 
ὕλην τὴν σπεῖραν. ὅλην τὴν σπεῖραν" 
38 Καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 1 Κα) ἐνδιδύσχουσιν αὐτὸν 
χλαμύδα κοκκίνην πορφύραων 
περιέθηκαν αὐτῷ, καὶ περιτιθέασι αὐτῷ 

39 Καὶ πλέζανσες πλέζαντες 

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἀκάνθινον στέφανον" 
3 ΄ 3 Λ .» ” 

ἐπέθηχαν ἐπὶ τῆς κεφαλής 

αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ 
δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυ- Φου γ. 18. 
πετήσαντες ἔωπροσθεν αὐτοῦ 
ἐνέπαιζον αὐτῷ 18 Καὶ ἤεξαντο ἀσπάζεσθαι 
λέγοντες Χαβρε ὁ βασιλεὺς | αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς 
σῶν Ιουδαίων, τῶν Ιουδαίων" 
80 Ἱζα) ἐμπτύσαντες εἰς αὖ- 
σὸν ἔλαθον σὺν χάλαμον καὶ | 1 Κα) 
ἔτυπτον εἰς τὴν χεφαλὴν αὖ- | ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ. χαλάμῳ καὶ ἐνέπτυον 

50ο ν. 29. αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνα- 
/ 3 .” 

πα προσεκύνουν αὐτῷ. 
81 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, | Κα) ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν ἐξέδυσαν αὐτὸν σὴν 

! Ν 
χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν , πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν | 



πο  πιςσ--- 

{ώ - 
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Ματτπεν ΧΧΥΠΙ. 93. Μλαηκ ΧΥ, 14, 

Ἠα ἆοπο» Βιΐ ]χογ οτῖοᾷ οιξ ; Ίιοάοποῦ Απά (1ογ οτῖοᾶ οιιέ 
νο πποτς, 5.γΊης, 
1,εί Ἠϊπα Ὃο ογασβοᾶ, 

24-25 Ροσι]αν {ο λΤα(ξ, 
55 Τμον 
το]θαςοςᾷ Ίο Ῥαταῦῦ:ις 
ππίο {ποιη: απᾶ 

Ίθη νο Ιαά 5οουγσος.ε{ονας, 
Ἡο ἀο]]νογοςῦ πα 

ἔο Ὄο οτισϊῇῃσς, 

ΟΠΗΠΙΡΤ ΙΕΡ το ΡΕ ΟΠΟΟΙΕΙΕΡ. 

3 Έμοη {ιο εοἰάϊου5 οῇ έἶιο 
6ονοτποχ {οοἷ «/οδας Ιπίο 
ἔλο οοπηπποπ λα11, 
απά σαίμοτοά τιπίο Ἠΐπα 
ἴἶιο γγ]λο]ο Ῥαπά ος 5οἰάϊθυ. 
35 Απᾶ {ον εἰτῖρροᾶ Επ, 
απά ραέ οἩ Εάπα 
α δοατ]εί τοῦο. 
15 Απά γεν έἶλου Ἰαά 
Ῥ]αίίοά α οτουτη οἱ {11οτῃ5, 
Όπευ Ῥιαέ 16 προπ 5 Ἰεας, 
απά α τους ἵπ Μας πΙσλέλαπά: 
απά (ἶνεγ Ῥουγαά (ἶιο χπιοο 
Ῥοέοτο Ἠϊπα, απᾶ ππος]κοἆ 
πι, ἑαγῖης, 
Πα], Κίπςσ οἳ εινα ανν ! 
30 Απάᾶ ἴ]ογ αρῖέ προἨ Ἠ1Π1, 
απὰ {οοῖς {ιο τος], 
απιά βιηοίθ Ἠΐπα 
οπ {ιο Ίο. 

51 Απά α[ίετ (λαί ἴπου Ἰναᾶ 
πιος]οᾶ Ἰήπα, {ἶπογ {οοῖς 
ενα τοὺς οῦ 
ἄνοπα Ἰήπα, απά ριέ Πιν 

πο 1ποτο οχοοσἹπσ]γ, 
Οτασῖς Επι, 
15 Απά 5ο Ῥηαίο, νη]]ησς 
{ο οοπίοη{ ἴ]ιο ροορ]ο, 
γο]οαξ5οᾶᾷ ῬΒαταβθας 

ππίο {πσπι, απᾶ 

{ ἀομνογος ὦᾖ;οδᾳ», 

πΊθη Ίιο Ἠαὰ «οουγσαᾶ Ἰήπι, 

{ο Ὦοδ οτπαῇας, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΧΧΧΙ. 

196 Απα {ια εοἰάϊευς ]οά 
Ἠϊπι αἵγαγ ΙΠπίο 
Όλο Ἰα]] οα]]οά Ῥτοίοτίαπη ; 
απά {λογ οα]]οᾷ {οσείμον 
Ώιο π]ο]ο Ῥαπά. 

11 Απά {]πογ ο]οί]ιαᾶ Ἠΐπι 
νι Ῥατρ]ο, 
απά 
Ῥ]αί{οᾷ α οτοσΏ ΟΕ {Ίογης, 
απά ρα 16 αὓοιιέ 15 Ἠσας, | 

13 Απά Ῥοσαμ {ο ςα]αέο Ἠϊπι, 

ΠαΠ, Κίπσ ος {1ο ουν ] 

15 Απᾶ {Ίογ επιοίθ Ἠϊπι 
οπ {πο Ἰοας νΠί] α τοςᾷ, 
απᾶά αἷά δρῖέ προπ Πάπα, 
απά, Ῥοψήπς (οῖχ Ἰηους, 
γγοτεμαρροά Εήπη, 
3 Απά ν]οη {1ου Ἠιά 
πιος]κοᾶ Ἠήπα, {Πογ ἴοοκ 
ο Πιο ρυτρ]ο 
βοπι Ἠΐπα, απά Ῥιέ ]ή5 



210 

Μαπτπευ ΧΧΚΥΠ. 9Ι. 

σὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

9» 'Ἠξερχόμενοι δὲ 
εὗρον ἄνθρωπον 

ολ 3 ΄ ΄ 

Κυρηνατόν, ὀνόματι Ῥίμωνα" 

τοῦτον ἠγγάρευσαν 
ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὺν αὐτοῦ. 
56 Κα) ἐλθόντες εἰς 

τόπον λεγόμενον Τολγοθᾶ, 

ὅ ἐστιν 
πρανίου τόπος λεγόμενος, 
ϐ: "Έδωκαν αὐτῷ πιεῦ εἷ- 
νον μετὰ χολΏς µεμιγμµένον" 
χαὶ γευσάµενος 

οὐκ, ἠθέλησεν πιεῆ. 

96 Σγαυρώσωντες δὲ αὐτὸν 

διεµερίσαντο τὰ μάτια 
αὐτοῦ βαλύντες κλἩρον. 

90-96 ρεου]ίαχ {ο Μαν. 
5Ί Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω 
τῆς κεραλῆς αὐτοῦ τὴν 

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμµένην 
Οὗτσός ἐστιν ᾿]ησοῦς 
ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 
58 Τότε 
σταυροῦνται σὺν αὐτῷ 
δύο λῃσταί εἷς ἐκ δεξιῶν 
χαὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 

96 Ο; δὲ παραπορευόµενοι 
ἐελασφήμουν αὐτόν, Χιν- 
οὔντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

4 Καὶ λέγωτες Ὁ 
/ Δ 3 

καταλύων σὺν ναὸν καὶ ἐν 

τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, 
σῶσον σεαυτόν' 

ῬΑΠΑΤΙΕΙ, ΡΑΘΡΑ(ΕΡ 

Μλαδεηκ ΧγΎ. ῥ0. 

Δ ε / Ἡ ο) 

σὼ ἱμάτια τὰ Ίδια. 
ον ο Δ 

Και εζάγουσι οντον 
πι ΄ 3 / 

ἵνα σταυρώσουσιν αὐτόν. 
2] ν 5 / ] 
το ον 

παράγοντά τινα 
Σίμωνα Κυρηναζυν, 

ἐρχόμενον ἀπὸ ἀγεοῦ, 
σὺν πατέρα ᾿ Αλεξάνδρου 
καὶ ᾿Ῥούφου, 

ἵνα ἄρη τὸν σταυρὺν αὐτοῦ. 
33 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ 
Γολγοθᾶ τόπον, 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευύµενον | 
αρανίου τόπος. | 
35. Κα) ἐδίδουν αὐτῷ | 
ἐσιωυρνισμένον οἶνον, | 
ὁ δὲ 
οὐκ ἔλασεν. 
3 Καὶ σταυροῦση αὐτὸν καὶ | 
διαµερίζονται τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, βάλλοντες χλῆρον | 
ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. 
36 "Ἡν δὲ ὥρα τρίτη χαὶ 
ἐσταύρωσων αὐτόν. 
ας Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ 
τῆς | 

αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη 

“Ο βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. | 
και 
σὺν αὐτῷ στανροῦσω 
δύο ληστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν 
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 
(55 Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ 
ᾗ λέγουσα χαὶ μετὰ ἀνομῶν | 
ἐλογίσθη.) 
3 Καὶ οἱ παραπορευόµενοι 
ἐθλασφήμουν αὐτὸν χυ- 
οὔντες τὰς χεφαλὰς αὐτῶν 

καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ 

χαταλύων τὸν ναὺν κα) 
οἰκοδομῶν τρισὺν ἡμέραις, 
ο Σῶσον σεαυτὸν 

ΤΟΕΕ, 



α ἆωλν 

λε 

Ματτῆηςνυν ΧΧΥΠ. ὁ1. 

οπΏ γαἰπιεπέ οι. Ἠ1πα, 
απιά εά Ἠάπα ΑπγαΥ 
{ο ογαοῖ(ν Ἠϊπη, 
35 Απάᾶ ας ἴἶνου οαπιθ ου, 
ευ {ουπά α- ιαἨ 
οἱ Όντοπε, ΒΙΠΠΟΠ Ὦ} ΠαΠΙΟ: 

Ἠΐπα {ογ οοπαρεἰ 
{ο Ῥεαν 5 95055, 
35 Απ νγΊχεη {1ου γγογς 6ΟΠ1Θ 
Ἰπίοα ρίασο εα]]οά (ο]σοίμα, 
Οιαί 1 {ο αγ, 
4 Ῥ]αος οξ α Κι], 
δὲ Ἔμουν σανο Ἰῖπη υίπο(αγ 
{ο ἀπίπ]ς πηϊπσ]ος γη σα]] : 
απ να 1ο ας ἰαδίαοᾷ 
Ώιογθοῦ, Ίνα που] πού ἀγιπ]ς. 
35 Απ {νο 
ογπαβος Ἰήπα, απά ρατίεά 
5 σαγπηθηΐ5, οαδίπσ Ἰοίς : 
ὃὅ-οθ Ῥεοπ]ίαν {ο ΔΙαἲί, 

Γ πσοασς απά που ογασϊβαά 

37 Απὰ 5οΐ πρ οΥογ Ε]8 
Ἠθαά 115 αοοΙβα{1οη 
νιγ]{{θη, 

ΤηΗ15 18 ὸΕ5σ8 

τΗΕ ινα ΟΕ ΤΗΕ ΕΝΑ. 

35 ὸ]οη Ίνογο {]ιογο 
ἔπνο {μλονες ογαοϊῃοά σν]έ]ι 

Ἠήπας- 9Π6 ΟΠ {6 τὶσ]ιέ Ἰαπά, 
απᾶά αποίπεν οἩ {ιο Ἰοῇ, 

5 Απά {]νογ έἶναί ραςςοᾶ Ὦγ | 
γευί]εά Ἠϊπα, σιαρσίης 
Ονοῖν Ἠοαςς, 
5 Απά ραγΊπα, Τμοι ἐἶνας 
ἀερίτογεεί (ο {θιπρ]ο, απἀ 
Ῥι]άθδί 1έ Ἱη (ντερ ἀ4αγΑ, 
βανο {γ5ε]{, 

ΙΝ ΤΗΕ  ἄΟΡΒΡΕΙ.. 

Μλαακ ΧΥ. 20. 

ον ο]οί]ος οἩ. Ἠ1Π, 
απά Ἰοᾷ Ἠϊπα οι 
(ο ογαοῖ(ν Ἠ1π1, | 
3 Απᾶ 
νου οοπαρο] οπθ 
ΦΙΠΙΟΠ α Ογτοπίαη, 
Νο Ῥαβ5οςᾷ ὮΥ, οοπι]πσ ους 
ος ο οοιΠίγγ, ἴ]λο Ειέ]νου 
οἳ ΑΙαεχαπάον απά Βίας, 

{ο Ῥδαν Ε5 6Γ055, 
33 Απά {πογ Ῥγίης Ἰ]πι 
πη{ο ἔ]ιο ρίασο (ο]σοίμα, 
νΙο] 15, Ῥοῖη Ιπίογρτοίσᾶ, 
Τ]ιο ρ]ασα οὔ α εκ]. 
3 Απά {Πογ σανο Ἰῖπι 
{ο ἀγῖη]ς πάπα παπσ]ος γγέ]ι | 
ΠΗΥΤΤΗ : 
Ῥιέ Ίο τοσοῖνας 16 ποῦ, 
3 Απᾶ ννηοηἨ {ου Ἰναὰ 
εγισ]ῃοὰ Ἠ]πα, {πογ Ῥατίοᾶ 
Ἠ]5 σαγπιθηίς, οαδίῖησ Ἰοῖς 
Ἡροπ ἔποπη, νλαῦ ΘΥΘΥΥ Πλ. | 
εἣοι]ά {ακο, | 
35 Απά 16 σας ἴ]ιο ἐλνά 

πη, 

5 Απάᾶ {1ο επρογ5ογΙρέῖοι 
οϐ Μ15 αοοιξα{ἶοπ 
πας ὙγΙίοη ΟΝΟΥ, 

ΤΗΡ ικα ος ΤΗΕ 19/8. | 
5 Απά γη] πα {1ογ 
γιο]; (ννο ήεγος; 
ίιο οπο οἩ 5 τ]σΗί Ἠαπᾶ, 

ππά ιο οί]ον οπ. Ἠῖ5 16Η. 
35 Απᾶ ιο βοπ]ρίατο γγ8 
Γαἱβ1]ες, νν]]ο]ι µία, Απά | 
πο νγας παπιρογοά νη(λ έῑνο 
ΓΓΑΠΒΦΥΟΘΒΒΟΥΒ. 

3» Απά {νο ἐἶναί ραβςοά ὮΥ 
γα]οὰά ον Ην, πασσῖησ 
ἀναῖν Ἰοσς», 
απά βαγ]ησ, ΑΙ, οι ναί 
ἀοδίτογοδί νο ἔοπαρία, απᾶ 
Ῥιη]άθςί 16 1π {του ἆαγς, 
50 θανο (Ἠγεο]έ, απά | 

Τ0κε. 
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Μαπτηνπν ΧΧΥΤΙ. 40. 

εἰ υἱὸς εἶ σοῦ Θεοῦ, 
ο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

"Ομοίως δὲ καὶ 
οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες 

μετὰ τῶν γραμµατέων 
καὶ πρεσουτέρων ἔλεγον 
35 Ἕβλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὗ δύναται σῶσαι" 

ῥασιλεὺς Ἰσραήλ. ἐστιν, 
χαταξάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, 

χα) πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν" 

45 Ῥοσι]αχ {ο Μα!ῦ, 

35 Τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ ληστα) 
οᾗ συσταυρωθεντες σὺν αὐτῷ 

ο. αὐτόν. 

᾿Απὺ δὲ ἕκτης ὥρας 

Αν. «Ι ια 

τὴν γῆν ἕως ώρας ἑνάτης. 

35 Ἱτερὶ δὲ στὴν ἐνάσην ὥραν 
ἀνεξύησεν ὁ ὁ ᾿]ησοῦς 

ρωνῇ Μεγάλη λέγων 
τε 

Ἠλ) Ηλ)λεμὰ σαεαχθανί; 

σοῦτ ἔστη 

Θεέ µου Θεέ µου, 
ἵνα τί µε ἐγκατέλιπες; 
4τ Τιμὲς δὲ τῶν 

ἐκεῖ ἑστηχότων ἀκούσαντες 
ἔλεγω ὁ ὅτι Ηλίαν Φωνεζ 

οὗτος, 

δ Κα εὐθέως δραμὼν 
ες ἐξ αὐτῶν χα) λαξὼν 
σπύγγον πλήσας τε τε 

χαν σ περιθεὶς κχαλάμῳ 
ζεν αὐτόν. 
39 Οἱ δὲ λοιπο) ἔλεγον 
"Αφες Ίδωμεν 

εἶ ερχεται Ηλίας 

., αὐτύν. 

“Ο δὲ ᾿Ιησοῦς πάλ.ν 

χράξας φωνῇ μεγάλῃ 
ἀφῆχεν τὸ σνεῦμα. 

δα Καλ]δοὺ σὸχαταπέτατιοα 

/ 

ποτι- 

ΤΑΒΑΙΠΙΕΙ, ΡΑΘΘΑΟΑΕΡ 

Μαεκ ΧΥ, 90, 

χαταξὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
δι "Ομοίως καὶ 

οἱ ἀρχιερεῖς ἑωπαίῥοντες 
πρὸς, ἀλλήλους 

μετὰ τῶν γραµμµατέων 
ἔλεγον 

ἝΑλλους ἔσωσεν, 
ἑαυτὸν οὗ δύναται σῶσαι, 
5 "0 Χριστὸς 

ὁ βασιλεὺς τοῦ Ισραήλ: 
χαταξάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
σταυροῦ, ἵνα ἴδωμνεν 
καὶ πιστεύσωμεν. 

Καὶ οὗ 

συνεσταυρωένοι αὐτῷ 
ὠνείδιζον αὐτόν. 

55 Κα) γενομένης ὥρας ἕχτης 
σχότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 
σῆν γῆν ἕως ὤξας ἐνάτης. 
ὃν Καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρῳ 
ἐεόησεν ὁ ̓]ησοῦς 

βωνῃ μεγάλη ος 

Ἑλω) Ἑλωὶ) λαμὰ σοοαχ- 

θανί: 

ὃ ἐστω μεθερμη νευόµενον 
“Ο Θεός µου ὁ Θεός µου, 
εἰς σί ἐγκατέλισπές µε; 
5δ αι τινες ο. 

ες 
ες 
αν 
/. Ἡλίαν δε 

΄ , ”/-” 

η. σπύγγον ύζους 

ιθεὶς κχαλάμῳ ἐπόσιζεν 

ο 

Ίσκε ΧΧΙΠΙ. 99, 

59 Ἑίς δὲ τῶν 

Ἀβεμασθέντων χακούργων 
ἐολασφήμει αὐτόν, 

40-45 Ῥοοπ]ίαν {ο Τμι]κο. 
4 Κα) ἦν ἤδη ὡσε) ὥρα Έκτη 
καὶ σκύτος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 

λ, ον τη “ Ες 

τήν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 
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Ματτπεν ΧΧΥΠΙ. 40, | 

11 Όλοι Ὄο ἴἶια ο οἳ ἀοά, | 
οοΊπε ἀἄοιυπ Ώοπι 6 67058. 
31 Ἰ Ικοννῖσο αἶκο ἴἶιο οἶ]οί 
Ῥεϊοςί5, πιουκίη Ἰήπα, 
Ν(]ι ἴ]ιο 
εοτ]ρος απᾶ οἰάσνς, 5αϊ, 
35 Ἡο εανοὰ οίπους; 
Ἠήπιςο]{ ο οαηποῦ 5αγο. 
1 ]ιο Όο (1ο ΚΙπσ οἳ 
Ίλτας], ]οῦ Ἠϊπα πουν 60Π16 
ἄοιρπ Ώοπα ἴ]νο 91055, απά 
νο πν]] Ῥο]ίονο Ἠϊπη. 

45 ροσυ]ῖαχ {ο λΤαί{, 
5 Τ]ιο (μΐονοας αἶδο, αν] οἷι 
Ίρεγε ογιο[]ίοα γν]θ]ι Ἠ]πη, 
οαδὲ ἐ]ιο 8απιο ἴπι ης ἰεεί]. 

45 δουν, «οσα έλα εἰχί]ι 
Ἰουιν {λογο Ὕγα5 
ζατ]κποςδ ονου αἱ] {]ιο 
Ἰαπά απ{ίο ο πΙπί Ἰοιν, 
45 Απά αὖοιέ ἴἶιο π]πί]ι 
Ἀοις ο; ορας ογίεά νηί] 
ἃ ]οιά γοῖσο, βαγΊπα, 
ΤΗ, ΕΠ, Ἱαπια καασλέ]ιαΠῇ 2 
Όλαί 18 {ο αγ, 
ΜΥ ἀοά, πιγ ο, το] 
Ἰαδί έἶλοια {ογ8ακοπ παρ 2 

1 8οππο οῇ {Ίο ἐ]ναί 
είους {Ἴογο, γν]ιοη {1λογ 
Ἰοατά {ιαί, φαἷᾶ, 
ΤἨή5 πιαπ οπ]]οί] {ον Γ]α5. 
“5 Απά εἰγαἰσλίναν 
οπο οἳ {λμοπα ταή, απά 

ἴοοῖς α 6ριησο, απ. 11ου] 1 
γη νίποσαν, απά Ῥριιέ 16 
οη α τοσᾷ, απά σανο 
Ἰάπα {ο ἀγ]πῖς, 
49 Τμο τοςί φαἷᾶ, 
1,οί Ῥο, εί 15 9οθ 
νηοί]ον Έλιας γη] οοπιο 

{ο βανο Ἠπι, 
50 σφυς, νν]οι Ίο Ἰαά 
ογίεί ασαϊπ νηί]ι α Ἰοιιά 
νοῖσο, γο]άσά πρ ἴἶιο σ]ιορί, 
δι Απά, Ῥε]ο]ά, ιο ναί] 
οΓ Ενα (οπιρ]ο γνας τοηί 

Μαινκ ΧΥ. 90. 

οοπαο ἆοννπ Γνοια 1ο 61058. 
51 Τμκουν]ςο αἶδο {πο οἩ]Ιαβ 
Ρη]οδί5,πιου]ίπσ,δαἶἆ απ]οησ 
(λομηβο]νος, γη ἴ]ιο 

[ 6οῇρος, 
Ἠο εανεᾷ ολους; 
ἨΙΠΙΡΟΙ{ Ίο οαηπού βανο. 

55 Το Ομνῖςί ιο Κίπςσ ος 
Ίβγας] ἀοξοσπά πον; 

Ώ.οια ἴἶινο ογο55, ὑπαί 
γγο ΠΥ 5οο απά Ῥο]ίονο. 

Απά Ίου ἔλαῦ 
πγογο ον βος αν πάπα 

γον]]οά Παπ]. 

55 Απά γγηοη ο εἰχί]ι 
Ἰοιι) Ίγαξ «ο1ηο, ἔλογο γα 

Γ ἆατ]κηπσβς οΥοΥ {ιο π]ο]ο 

Γ 1απᾶ απ(1] ἐἶλο πἰπ{ Ἠοιν, 

8 Απ αἲ ἴ]ο πΙη{]ι 
Ἰου) οδιι5 ογ]ος γγ]ί]ι 
α 1ο νοῖσο, βαγίΏς, [ηὶ ὃ 
Ἐ]οι, Ε]οῖ, Ίάπια δα υασολί]ια- 

ΠΙΟ 15, Ῥοΐπο Ἱπζογργοίες, | 
Μγ 6ο, πιΥ ἀοα, νἩγ 
Ἰιαςέ ἴἶλοι {οΥβα]κο πηο ὁ 
5δ Απά 8οπιο οἱ έ]οιι ἰ]ναί 
δίοοᾶ ὮΥγ, νο 61νογ | 

οστά 1{, φαἷά, Ώο]ιο]ᾶ, 
πο οα]]εά Έα». 
56 Απά 
οπο ταπ απά 

βοά α εριπσο Γαἱ1 
ος νιποσαν, απά ραΐ 1ΐ 
οη α τος, απά σανο 
Ἠΐπα {ο ἀτ]π]ς, 
βαγΊησ, 
Τ,οῦ αἶοπο:. Ἰοέ τις 9566 

πγλοί]ουν Έλας νν]] «οπιθ 

{ο ἰαπ]κο Ἠϊπι ἆογγη. 

5τ Απ ο οδιι8 

οπ]οά νι α ]οιά 

νοῖσα,απά σανο πρ {ιο σ]οβί. 
| 55 Απά {ο ναὶ] 
το νο (οπιρ]ο γνας τοπ 

Ίσκο ΧΧΠΙ. 99. 

3» Απ οπο οἱ {νο πια]ο[ιο- 

{ου5 Ἠν]]ο]ι Ὕγογο Ἰαπσας 
γα]οά οὗ. ΠΠ1, 

40-45 Ῥοσι]αν {ο 1,α]κο, 
44 Απ 10 νναδαβοιέ {ἶχο βικ{]ι 

πουν, απ {Ἴνογο γναβ 

ἀατ]κησβς ουου αἰ[ ἴἶιο 

οατί] πα]. ιο πΙη δι Ἰοι. 
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Ματτησηυ ΧΧΥΠΙ. 51. 

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
ἀπὸ ὄνωθεν ἕως κάτω 
εἰς δύο. 
62-ὔ9 ῬουυΠατ {ο Μαϊῦ. 

δ4 ε Δ ε / 

ο δὲ ἑκατόνταρχος 

χα) οἱ μετ) αὐτοῦ 

σηροῦντες τὸν 

᾿]ησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν 
καὶ τὰ γινόμενα 
3 ’ , ΄ 

ἐφοξήθησαν σφόδρα, λέγοντες 

᾿Αληθὼς 
Θεοῦ υἱὸς ην οὗτος. 

65 "Ἠσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖχες 
πολλα) ἀπὺ µακρύθεν 3εω- 
ρυῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν 

τῷ ᾿]ησοῦ ἀπὺ τῆς Γαλιλαί- 

ας διαλονοῦσαι αὐτῷ" 

δ Ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ 
΄ ν Π, ε 

Μαγδαληνή, χοιὶ Μαρία ἡ 
σοῦ ᾿Ιακώδου καὶ 

ἸἸωσῆ µήτηρ, καὶ 
ε ολ .”» εν α ΄ 

ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεοεδαίου. 

δ' ᾽Οψίας δὲ γενομένης 

5- / 
ᾖλθεν ἄνθρωπος πλούσιος 

π 

ἀπὸ ᾽Αριμαθαίας, τοὔνομα 
5 / 

1ωσήφῷ: 

ἵΜδηκ ΧΥ. 98. 

σοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἷς δύο 
ἀπ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

60 ᾿Ιδὼν δὲ ὃ κεντυρίων 

ε η .”.” 3 , 
ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας 
αὐτοῦ ὅτι 

οὕτως (κράξας) ἐξέπνευσεν, | 

εἶπεν 

᾽Αληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

Ύ]ὸς ἦν Θεοῦ. 

30 "Ἠσαν δὲ καὶ γυναῖκες 
3 Ν / .ν 

ἀπὸ µακρόθεν Αεωροῦσαι, 
ὧθο γ. 41. 

ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ 

᾿Ιακώξου τοῦ μικροῦ καὶ 
᾿Ιωσῆτος µήτηρ καὶ 

Σαλώμη, 
31. Αἵ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ 
Ταλ/λαίῳ ἠκολούθουν αὐτῷ 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
χα) ἄλλαι πολλα) 
αἱ συναναοᾶσαι αὐτῷ 
εἰς Ἱεροσύλυμα. 

᾿ΒΒΟΤΙΟΝ ΤΣΧΣΧΣΧΙ, 

ΤΗΕ ΕΝΤΟΜΕΜΕΝΤ. 

5 Κα)ήδη ὀψίας γενομένης, 
ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὃ ἐστιν 

προσάξεατον, 
45 "Ἠλθὼν 
᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αθιμαθαίας, 

εὐσχήμων βουλευτής, 

| Ίυκε ΧΧΙΠΙ. 60. 

| 
| 
| 

5ου τ. 94, 

ὀνόματι ᾿]ωσὴφ 
ουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ 

ἀγαθὺς καὶ δίκαιος, 



Ματιπεν ΧΧΥΠΙ. δΙ. 

Ἱπ ναί ΟΠ ἴιο {ορ 
{ο {να Ῥοίίοπη. 
53-05 Ῥεου]ῖαχ {ο Ν[αἴζ, 

δα ουν, νιθη ἐἶχο οΘΠ{ΠΥΙΟΠ, 
απά {που (ναί νγογο γν](]ι Ἠ1 πα 
πα(ολ]πσς 
Ἴσδις, 5ανγ νο οαγίλαια]ο, 
απ {]ιοςο (]ήπσς (ναί 
ν/ογο ἆοπα, 

νου {οατοὰ στοα!]γ, αγίησ, 
Ἐνυ]γ Ος να 
ἴπο Ῥοπ οἳ ἀοά. 
6δ Απά ΠιαΠΥ ΊΥΟΙΊΟΝ πγογο 
Ώλογο Φε]ιοἰἛαϊΐπη αἴατ ος, 
χν]λ]ο]ι {οἱ]ουγεά ο αδιις 
Ώοπι (α4116ο, ππϊείοτίπς | 
ππίο ΕΙπα : 
δ Απιοπο το]έο]ι γνα5 
Μανγ Μασάα]οπο, απά 
Ματγ νο πποί]ον οἱ 1) αη1ος 
απ 19865, απά {ιο 

πιοίπον οἳ Ζερεάσρ)ς ολ]]- 
ἀτοῃ. 

ὅἹ Ύγ Ίο {]νο οΥοΠ 

ν/αδ 6οπιο, 

ἶνογο οα1πθ α τιοὮ πιαη οὗ 
Ατιπηβί]νοα, παπιθᾶ «ο οδορ]ι, 
νπο αἱ5ο | 

| 
Ἠήπικο]Ε ννας «)οβιις’ ἀἰκαϊρ]ο: 

| 
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Μλαηκ ΧΥ. 98. Ίσκε ΧΝΤΙ. 50. 

ἵπ ὑνναῖπ Ώοπι {πο {ορ 
{ο ἴἶο Ῥοΐίοπι, 

89 Απ γΥἼοη ἐν ορΠ{ΙΊΟΠ, 

αγία] είοοά ουογ ασαἰηςύ 
Ἠΐπα, εαν ναί 
Ιιο 5ο οτίοςΙ οι{, απά σανο 
πρ ἴπο σ]οςῦ, 
Ίο εαἷά, 
γι] (ή τη γγαδ 
Πιο Ῥοπ οἱ (αοα. 
39 Ἔλιογο πγογα αἶδο ΊΥΟΠΠΘΗ 
Ιοο]ίπο οἩ αίαγ ο: 

(Βοο ν. 41.) 

ΠΟΠ γγλοπη Ίγα5 
Μανγ Μασάαίοπο, απἀ 
Μαχγ ἴἶνο πιοί]ου οῇ 1; αππος 
Όνο 1655 απἆ ος ὦᾖο565, απἆ 

Φ4]οππο, 
41 γῃο αἶδο, Ὑιοη Ίιο τας 
ἵη (αμ]σο, {ο]ουγοᾷ Ἠϊπα, 
απά πηιπ]κίογοᾶ απίο ήτα; 
απά ΠΙΑΏΥ Ο{116Υ ΨΥΟΠΙΘΠ 
πνἨ]ο] σαπαθ αρ νι πα 
πΠη{ο «/ 6γΙδα]θίῃ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΙ ΧΣΧΙ. 

ΤΠπ ΕΝΤΟΜΒΜΕΝΤ. 

43 Απᾶ που, πἩοπ {πο του | Βοο ν. 64. 
πγα5 σοπαο, Ώοσαιιδο 16 τας 
ἔνο ῬγοραταίίοἩ, ἐμαῦ 15, ἴ]λο | 
ἆαγ Ῥοίοτο νο Βαρβραίμ, 

6ο Απᾶ, Ῥο]ιο]ά, {ἶιογο σνΒ 
 ΠηΔΠ Πππιος «ο8ορ]., 
α ΟΟΠΠΡΟΙΟΥ; απά Ἠο 
Ὑα5 4 ροος πιβἨ, απά α ]αδί: 

5 ]οεορ]ι οἳ Ατπιαίλοα, 
απ. Ἡοπουταῦ]ο οοΙΙΠΒΟΙΙΟΥ, 
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Μλαπτπςν ΧΧΥΤΙ. στ. 

ὃς χαὶ αὐτὸς 
ἐμαθήτευσεν 
σῷ ᾿]ησοῦ: 

66 Οὗτος προσελθὼν τῷ 
Πιλάτῳ ἠτήσατο 
σὸ σώμα τοῦ ᾿]ησοῦ. 

Τότε ὁ Πιλᾶτος 

ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 

δὺ Καὶ λαξων τὸ σῶμα ὁ 
᾿Ιωσήφ 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σωδόνι 
χαθαςᾷῷ, 
60 Καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν 
τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ 
ἐλατύμησεν ἐν τῇ πέτρῳ, 

χυι) προσκυλίσας λίθον 

µέγαν τῇ 3ύρᾳ 
σοῦ μνημείου ἀπῆλ-θεν. 
61 "Ἡν δὲ ἐχεζ 
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ) 
ἡ ἄλλη Μαρία, 

χαλήµεναι ἀπέναντι τοῦ 
τάφου. 

ῬΑΒΑΙΙΤΕΙ, ΡΑΡΡΘΑ(«ΕΡ 

Μλεκ ΧΥ, 4ὸ. 

ὃς καὶ αὐτὺς 
ἦν προσδεχόμµενος 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
πολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν 
Πιλᾶτον καὶ ἠτήσατο 
σὺ σῶμα τοῦ ᾿Τησοῦ. 
4 'Ο δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν 
εἰ ἤδη σέθνηκεν, καὶ 
προσκαλεσάμµενος τὸν 

Χεντυρίωνα ἐπηρώτησεν 
αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν" 
36 Κα) γνοὺς ἀπὸ τοῦ 

χεντυρίωνος 

ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα 

τῷ Ἰωσήφ. 
: Ν 3 / / 

36 Καὶ ἀγοράσας σιδόνα, 
χαθελὼν αὐτὸν 
ἐνείλήησεν τῇ σιδόνι 

Π ῳ 9. Ν . 

χα) Χατέθηχκεν αὐτὸν εν 
πρ εν 

μνημµείῳ ο ἦν 

λελατομημένο) εχ πετρας, 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ χα) 
Μαρία ἡ ᾿Ιωσῆτος 

Ίσκαε ΧΧΠΙ. 51. 

δι Οὗτος οὖκ ἦν συγχατα- 
σεθειωένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ 
πράξει αὐτῶν, ἀπὺ ᾿Αριμα- 
θαίας πόλεως τῶν Ιουδαίων, 

ὃς 
προσεδέχετο 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
65 Οὗτος προσελθὼν τῷ 

Πιλάτῳ ἠτήσατο 
σὺ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ, 

ὅδ Κα) καθελὼν 
ἐνετύλιζεν αὐτὸ σινδύνι, 

ν” μον .] 

χαὶ ἔθηκεν αὐτὸν εν 

κα. 3 5 3 4 2! ΄ 
οὗ οὐκ ἦν οὖὐδείς οὕπω κείµε- 

νος. 

54 Ῥοσου]ατ {ο 1ακο. 

ὅδ Ἱζατακολουθήσασαι δὲ 
γυναῖχες, αἵτινες ἦσαν 
συνεληλυθυῖαι αὐτῷ 
ἐχ τῆς Γαλιλαίας, 

ἐθεάσαντο τὸ ὠνηµεζον 
χα) ὡς ἐτέθη τὺ σῶμα αὐτοῦ. 



Ματιπειν ΧΧΥΠΙ. 68. 

68 Ἡο νγοπί 
ιο Ῥήαίο, απιά δεμφεᾶ 
Όιο Ὀοῦγ οἱ 1ο5ις. 

Τ]σηυ Ἐπ]αίαο οοπιππαποἆ 

ιο Ῥοίγ {ο Ῥο ἀεμνονεά. 

6 Απά γιου ε) οξορ] αά 
{πο {ιο Ώοάγ, 1ο γαρρεᾶ 
16 1η α εἶοαπ ἨποἨ ο]οί1, 
50 Απά Ἰαἶα 1έ ἵπ Ἠϊ9 ΟΠ 
Ἠθι {οπιῦ, νλ]ο]ι Ἰιο Ἰαςά 
Ίειυη οί 1π ἴο τουῖς: απά 
Ίο το]]εά α ργοαί είοπο {ο 
Ώιο ἆοον οἱ ιο εερα]οίτο, 
απά ἀορατίος. 
δι Απά ἴΊογο τας Μανγ 
Μασάα]σιιο, απ ἴ]ιο οἴ]ον 
ΜατΥ, εώς 
ουον αρα]ηδί {ιο 5ορι]ο]το, 

1ν ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΙΟΑ. 

Μαηκ ΧΥ. 4ὸ. 

πνη]ο]ι αἷ5ο υναϊ(οά 
{ου ἴἶιο Ἰαπσᾶοπα οῇ αοα, 
σαπο, απά γγουί ἵπ Ῥο]ά]γ 
ππίο Εαίο, απ ογανοὰ 
Όιο Ῥοάγ ος ὦἆο5ι5. 
8 Απά Ῥήαίο ππαννο]]οᾶᾷ 1 
ο γγογο αἱγοαάγ ἆοαά: απά, 
οα]πσ ππ{ο πα ο ορηίι- 
ΤΊΟΠ, Ίο αθ]κοά Ἰήπα γνθίπογ 

ο Ἰαά Ὄθευ αἩπγ νη]ο 
ἀοαά. 
15 Απά πῃοπ ο Ίου 16 
οἱ ἴ]νο οθπατίοη, Ίο 

σανο {ιο Ῥοάγ {ο «1οβερῃ. 
36 Απά Ίο Ῥοισ]ί απο ποη, 
απά {οο]ς 
πι 4ονγη, απᾶ πνταρρεά 
Ἠϊπα 1Π {ιο πο, 
απά ]α1ά Ἠῖπα 1π 
α 5ορα]ολτο γηῖο]ι Ὕνας 
Ίουνη οαῦ οἱ α του], απά 

το]]οά α βίοπο απίο 
Ώνο ἆοον οἱ ἐλλο 5ερα]]μτο. 

4τ Απά Ματγ 
Μασάα]επο, απά 
Ματγ έλο πποί]μου ο{ «/οςο», 
Ῥομο]ά 
π]ογο Ίο Ίνας Ἰαἷά, 
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Ίσκε ΧΧΙΠ, 51. 

5ΥΤΗρςαππο ας ποῖ οοπβοηί- 

οἆ (ο ἴ]ιο οοιπςδο] απά ἆοοά 

οϐ {ποπι: Ἡς πας ο Ατι- 

πηαίῃοα, α ΟΙ{Υ ος έλα ους; 
νο αἱ5ο Ἠϊπιδο]{ τωαἰ/εα 

{ον νο Ἰπσᾶοπι ος ἀοἀ, 

σ Τμ ππαη ποηύ 

απίο Ε1αΐο, απά θεφφεά 
πο Ῥοάγ οἱ 1ο5ι5. 

ὔδ Απ Ίο 

{οοῖς 16 ἀονη, απά 1)αρρεά 
16 1Π Ἠποῃ, 
απά Ἰαΐά 1 1η 
Ἡν δερι(ο]γο ἐ]λαῦ Ύγα5 
Ίισιῦη 1 βἴοπο, ὙΥΠογθΙἩ 

ΏΘΥΟΥ 1ΠάΠ Ῥείογο γγας ]α1ς, 

64. ροσυ]]αχ {ο Ίμ]ο, 
ὔδ Απα ἴ]ιο γΟΠΙΟΠ αἶξδοι 

νγλ]ο]. οαπηο πν Ἰήπα (οπα 
(α]]οο, {οουγοά αἴον, απἀ 
θε]εἰά ιο 5ορα]σ]λτο, απ 
Ίου Ἠῖ5 Ῥοάγ ννας Ἰα1ᾷ, 
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ἹΜαττηςν ΧΧΥΠΤΙΤ. 1. 

1 λΟ0ψὲ δὲ 
σασοθάτων, 

τῇ ἐπιφωσκούσῃ 
εἰς μίαν σαξοάτων, 
ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

Γ ε 2/ ν 

καὶ η ἄλλη Μαρία 

»εωρῆσαι τὺν τάφον. 

2 Ῥεου]ίατ {ο λΊαίτ. 

9 "Ην δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς 
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα 
αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 

4 ᾿Απὸ δὲ τοῦ φύθου αὐτοῦ 
ἐσείσθησων οἱ τηβοῦντες 

καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 
6 ᾽Αποχριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος 
εἶπεν ταῖς γυναιξίν 

Μὴ φοθεῖσθε ὑμεῖε" 

οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν 
σὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε, 
6 Οὐχ ἔστιν ὧδε' ἠγέεθη γὰρ 
χαθὼς εἶπεν" δεῦτε 

Ίδετε τὸν τόπον 
ὅπου ἔχειτο (ὁ Κύριος). 
Ἰ. Καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι 

ῬΑΕΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΑαΕ5 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΙΣΧΣΣΣΧΠΙ. 

Της ἘπβυπΕΕΟΤΙΟΝ. 

Μλης ΧΥΙΠ. 1. 

1 Καὶ διαγενοµένου 
σοῦ σαςθεάτου 
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

Ἆ ε ο. 5 , ῃ 
Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώξου καὶ 

Σαλώμη ἠγόρασαν 
3 ΄ αφ . 3 ” 

ἀρώματα, ἵνα ελθοῦσαι 
ἀλείψωσιν αὐτόν. 
3 Καὶ λίαν πρω) 
τῆς μιᾶς σασοκεάτων 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 
” ε ΄ 

ἀνατείλαντος τοῦ ἠλίου. 

ὃ Καὶ ἔλεγον πρὸς 
ς , 

εαυτάς Τίς ἀποκυλίσει 
ε ω Λ , Β η 

μῶ σὺν λίθον εχ τῆς 

Ἀύρας τοῦ ὠνηµείου: 
4 Καὶ ἀναθλέψασαι 

» ϱ 39 / 

9εωροῦσιν ὅτι ἀναχεκύλισται 
ε 2 ὃς αν 

ὁ λίθος. ήν γὰρ 
/ 

ὥέγας σφόδρα. 

ὅ Καὶ ἐλθοῦσαι εἰς τὸ 
ὠνηωεῖον εἶδον νεανίσκον 

. 
χαθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς 

περιοεοληωένον στολὴν 

λευχήν, 
καὶ ἐξεθαμεήθησαν. 

αν 

6 "3Ο δὲ λέγει αὐταῖς 
Μὴ ἐχθαμιεεῖσθε. 
᾿Τησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρ- 
ηνὸν σὺν ἐσταυρωμένον" 

ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε" 

”/ ϱ / 

Ίδς ὁ τύπος 
Λ’ ”/ 3 / 

ὅπου ἔεθηκαν αὐτόν. 

Ἱ ᾽Αλλὰ ὑπάγετε 

κ νο μα μμω ο ο μανομαωωμωωςο μμ 

10κε. 
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ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΣΧΣΣΧΠΙ. 

Της ΠΕΞΟΕΕΕΟΤΙΟΝ, 

Ματτπειυ ΧΧΥΙΠ. 1. Μανκκ ΧΥΠ. 1. Ίσκε, 

1 Τη (νο 
επ οἱ έἶνο βαῦδα1ι, 

1 Απά νο έλα 
Φαρυαί νγας Ῥαδί, 
Μαχγ Μασάα]οπο, απά ΜΠατγ 
νο πιοί]ου οἱ ὁᾖαπιος, απἀ 
Φα1οππο, Ἠαά Ῥοτσ]ιό 5υγοοί 
5Ρ1665, (μα! {που πα]σ]ί οοπΊθ 
απά αποϊπῦ Ἠάπη, 
3 Απά νοχγ εατ]γ ἵη έλα 
πιοτηῖης, {πο Εγεί ἆαγ οἱ 
ιο Ἰγοεῖς, {Π6γ «απ]ο 

α5 ΙΤ Ῥεσαπ {ο ἄανπ 
ἑοπατά5 {ιο βτεί ἆαγ ος 
ιο γγοεῖς, οππ1ο Ἁἴανγ λπασ- 
ἀα]οπο, απά {]ιο οἴ]ον Νίατγ, 
{ο 568 ο 5ορυ]ε]το, απίο {πο 5ορα]εΊτα 

αὐ ἴλο τδῖπσ οἱ {ο 5πΠ., 
5 Απά ιο ραῖᾷ απιοπς 
{ποπηβο]νος, ὔ ο εἰα]] τοι] 

ας ΑΊΥαΥ πο δίοπο Εοπα {πο 
ἆοοχ οἱ {ιο εορι]ε]γε 9 
4 Απά πλου {ου Ἰοο]οαί, 
01ου βαπγ (]λαῦ ένο 5ίοπθ γγας 
το]οά αἵναγ: {ον Ιδ να 
Υ6εΥΥ οτοαί. 

δ Απά, οπίονίηςσ Ιπίο {ο 
5ορι1ΙοἩτο, {116Υ 6αχν α γουπς 
ΤΙΑΠ αἰάποσ ο ἴο χ]σ]ί 
εἶά9, 

2 Ῥοευ]αχ {ο ΜΙαιί. 

μιαν μμ μυ ο 

8 Ἠ]ς οοππίεπαηςθ γγβς ]]κο 
Πσ]οπῖησ, απά Ἠ]9 ταϊπηθηέ 
ψη]]έο 18 5ΠΟΥΗ : 
6 Απά {ου ἔοαν ο Ἠήπα 
Πιο Ίκεαρετς αῑά ειαἷο, 
απά Ώθσσππο 48 ἆοαά πιθη, 
δ Απά (λα απρε] απδινογοᾶ 
απά εαϊὰ Πίο {ἶιο ΓΟΠΊΘΗ, 
Έσατ ποῦ γο: {ος Τ ΊκπουΥ 
Εναί γο βοο]ς ᾖο5.5, 
γγῖοὮ γνας εγιο]ῇβσς, 
5 ο 15 ποί Ἰσγο: {ον 
Ἰᾳ 18 Τί86Π, 45 ο ρα], 
Όοπιε, 866 (ιο ρ]ασε 
π]θτο (ιο Τ,οτά Ίαγ: 
. Απά ρο απἱοΚ]γ, 

ε]οίλοά 
ἵπ α Ίου γγ]ηίο σαΥΠΙΘΏΕ ; 
απά (1ογ νοτο α[]σ]ιίας, 

δ Απά Ίο ϱα]ι απίο {]οπη, 
Ῥο ποί α[ησ]ιος, 
Ύε βοσ]ς {ορας οὗ Ναζατοί]ι, 
πη]ο]ι Ὕνας ογασϊβεά : 

Ίο 18 τίδεη; Ίο 15 ποῖ Ἠογο : 
Ῥο]ιο]ά {ιο ρ]ασο 
ππθγο {16 Ἰαἱά Επι, 
” Βιΐ σο γοις ναγι 

--θ------ 

---Ὄ ο -θ------------------ 
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Ματτπευ ΧΧΥΠΙ. τ. 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, 
καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς 
εἷς σὴν Ταλιλαίαν, 

ἐκεζ αὐτὸν ὄνψνεσθε. 
'δοὺ εἶπον ὑμῶν. 
8 Καὶ ἀπελθοῦσωι ταχὺ 

ἀπὸ τοῦ μνημείου 
μετὰ φόξου 
καὶ χαρᾶς μεγάλης. 

ῬΑΒΑΙΙΤΕΙ ΡΔΡΡΑαΙΡΣ 

Μαεκ ΧΥΙ. 7. 

“/ .» .- α) .” 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

χαὶ τῷ Πέτρῳ 

ὅτι προάγει ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, 
χαθὼς εἶπεν ὑμῆ. 
δ Κα) ἐξελθοῦσαι ἔφυγον 
ἀπὸ τοῦ μνημείου" 
εἶχεν δὲ αὐτὰς τρόμος 
χαὶ ἕκστασις, 
χαὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον" 
ἐφοβοῦντο γάρ. 
ὃ (Αναστὰς δὲ πρωὶ 

πρώτη σαξδεάτου 
ἐφάνη πρῶτον | 
Μαρίᾳ σῇ Μαγδαληνῇ» ἀφ 
ἠςἐχεεξλήκειἑπτὰ δαιμόνια. 
10 ᾿Ἐχείνη πορευθεῖσα 
ἀπήγγειλεν τοῖς μετ) αὐτοῦ | 
γενομένοις, πενθοῦσιν καὶ 

χλαίουσι. 
11 Κάἀάχεμοι ἀκούσαντες 

ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη 
ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν, 
13 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν 

ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιυ ἐφα- 
νερώθη ἐν ἑτέρῳ µορφῇ, 
πορευομένοις εἷς ἀγεύν. 

18 Ἱάχελβοι ἀπελθόντες 

ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" 

οὐδὲ ἐχείνοις ἐπίστευσαν. 

14 "Ύστερον ἀνακειμένοις 
αὐτοῖς τοῖς ἔνδεχα 
ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν 
τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ 

σχληροχαρδίων, ὅτι τοῖς 

Φεασαμένοις αὐτὸν 
ἐγηγεβμένον οὐκ ἐπίστευ- 

σαν. 
16 Κα) εἶπεν αὐτοῖς 

Πορευθέντες εἰς τὺν χόσμον 
ἅπαντα χηρύζατε τὸ 
εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ χτίσει. 

αἲ 

ΊΤσκε. 



ο 

. 1. ΤΠΕ αΟΡΡΕΙ,Σ. αι 

Ματτῆηεν ΧΧΥΙΙΠ. 7. Μαηκ ΧΥΙ, 7. | Ίσκε, 

παπά {ο]] Ἠ]ς ἀϊκορ]ος (6]] Γὶς ἀῑκοιρ]ος 
απά Ῥοίου 

Όναί Ίο 15 τίεον Ώοπι {ἴμο 
ἀθαά; απἀ, Ὀθ]ιο]ά, Ίο σοσί]ι 
Ῥοΐοτο γοι Ιπίο (πα]]ος; 
Όνογο 5]ι]] γο 56ο Π1ΠΗ : 
Ίο, Ι Ἠανο {ο]ά γοιι. 
8 Απά {ον ἀορατίοά 
απῖο]ς]γ 
Ένοπα {ο εορα]ε]νο 
η] {σαν απά 
στοαί ]οΥ. 

Ενα Ίο σοοί]ι 
Ῥοΐοτο γοι Ιπίο (αα]]ος : 
Όχογο ϱ]ια]] Ὑο 56ο ἸήΠ1, 
45 Ίο βαἷά απίο γοι. | 
8 Απάα ἴιογ πνοπί οιέ 
απσΚ]γ, απά Ποά | 
Ώοπη {ο βορι]οηγος {ον 
Όπου οιηρ]οῦ απά που 
αππαζοᾶ: ποϊέλον εαϊά {π6γ 
ΔΠΥ ἐπ {ο ἄΠΥ ΠΠΦΗ 5 | 
{ον ια Ὕνογο α[γαῖά, | 
ϱ Κουν, γλον Σ οδαβΊγας τίβον 
ουσ] ιο Εγεῦ ἆαγ οἱ ἴ]ιο 
γνοο]ς, Ίο αρροαγθά Πγεί {ο 
Ματγ Μασάα]οπο, οί οἱ 
ποσα Ἡο Ἰιαᾶ οαδὲ δονοπ 
ἀενι». | 
19 Απά εἶιο πνοπὲ απά {ο]ά 
Όνοια λαί Ἰαὰ Ῥσουυ. γη] 
Ἠήπα, 45 ἴΠοΥ ππουγπος απ | 
νορί. 

11 Απά {Ἴογ, πΠοι που 
λαᾶ Ἰδατά {λαί ο νας 
αινο, απᾶά Ἰαά Ῥουη. 566Π 

ο{Ἴου, Ὀομονοά ποῦ. 
13 Αίον ἴ]ιαῦ ο αρροαατες | 
ἵπ αποίμον {ΟΠ Πίο ἔννο | 
οϐ θα, 45 ἴΠογ γα]κοὰ, 
απᾶ νγοηίέ ΙΠπίο ἴλο οοΙΠίτΥ. 
15 Απά (Ίνογ νγοπί απά {οιά 
16 απίο έἶνο γορ]άιιος ποϊίέ]ου 
Γο]ονος {]νογ Ποπ], | 
14 ΑΠιονηανά ο αρροατος | 
ππ{ο ἴο οἸονοῃ 45 {116Υ 5αἲ | 
πἲ πηοαί, απά αρογαϊάσᾶ | 

Ενοπα σε] (]λοῖν προ]ίοβ. 
απά Ἱατάπορ ο Ποαατί, 

Ῥοσπαξο {1ογ Ὀο]ογοά ποῦ | 
εἶνοπα ὙνἨ]ο. Ἠαά 5οοπ Ἠ]πηα | 
παν Ἡο Ίναβ ΤΙΦΘΗ, 
15 Απά Ἰο εαἰᾶ Πίο ἔἶνοπα, 
(1ο γα Ιπίο αἲ] νο γνοτ]ά, | 

απά. ῬτοασἩ ἴἶο σοβρο] {ο 
ΟνοΤΥ οτραίμγο, 
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ΜΑΊΤΗΕΥ, 

ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΘΑ(ΕΡ 

Μαρκ ΧΥΠ. 16. 

16 '"Ο πιστεύσας καὶ βαπ- 
Δ ΄ ε Ν 

σισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 
Ε) / / 

ἀπιστήσας χατακριθήσεται. 

1 Σημεία δὲ τοῖς πιστεύ- 
σασιν ταῦτα παβαχολου- 

θήσει ἐν τῷ ὀνόματί 
, 3 Γ 

Μου δαιµύνια ἐχσαλ- 
οὔσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν 
χαιναῖς 

15 "Οφεις ἀροῦσι' κἂν 
9ανάσιμόν στ; πίωσι, 
οὗ μὴ αὐτοὺς βλάψει" 
5. Ἡ Ἀιθις 2 αν 3 
ἐπ) ἀξξώστους χεῖρας 
ἐπιθήσουσιν, χαὶ 

-- Ισ. 

χαλώς εξουσι. 

19 "Ο μὲν οὖν Κύριος 
ο κ ων ” - 

μετα τὸ λολῆσοι αὐτοῖς 
5 , 3 ῃ . ῃ 
ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν 
χαὶ ἐχάθισεν ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ: 
30. ᾿Εχεῖοι δὲ ἐξελθόντες 

ἐχήρυξαν πανταχοῦ, 
τοῦ χυρίου συνεργοῦντος 

καὶ τὸν λόγον βεδοαμοῦν- 
τος διὰ τῶν ἐπαχκολου- 

θούντων σηωείων.) 

1συκε, 



ΜΑΤΤΗΕΥ. 

ΤΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΙΡ. 

Μανηκ ΧΥΙ. 16. 

16 Ἠο (ναί Ῥο]ονοίἩπ, απᾶ 
{18 Ῥαρίιζας, 5λα]] Ῥο βανες; 

Γ Ῥαΐ Ίο ναι Ῥομογοί]ι πο 
ε]ια]] ο ἀἆαπιπος. 
1 Απά ἴ]οφο αἶσης 5Πα]] 
{ο]]ουν ἴἶοτα ἐαῦ Ῥο]ίονο : 
Τη τηΥ παπιο β]ια]] (1ογ εαδὲ 
οαέ ἀονῖ]ς; {ου ελα]! 6ροα]ς 
η πουν {οΠΦΙΙ68/ 
15 Του εἰα]] {α]κο τρ 56{- 
Ροπί5; απά 1 Όιον ἁπιπ]ς 
4ΏΥ ἀοαά]γ ὑμπσ, 16 εΠα]] 
ποί Ἠαγὸ (Ἴχοπας {]ογ 5ια]] 
Ίαγ Ἰαπάβ οη ο βἰοῖς, απἆ 
Ε1ογ. 5]α]] τοςογοῦ. . 
19 50 {]ιοπ, αέοι {ἴ]ιο Τ,ονὰ 
λαά βΡροκοπ απίο {Ἠθπη, Ίο 
Ίνα5 τοσοῖνοᾶ τρ Ιπίο Ἠθα- 
γοῦ, απᾶ εαῦ οἩ {πο τίσΠί 
λαπά οἱ (οά. 
3ο. Απά ἴπεγ νοπί {οτί], 
απᾶ Ῥτοσσ]ιοά ονονγ Ὑ]οτο, 
Πιο Τουά ποτ]απο γη] 
παπα, απά οοπβγππσ {μα 
ππογά νηέ]ι εἶσης {οονήηπς. 
ΑΤΙΘΗ, 

Τ1σκη. 
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ΡΛΕΛΙΙΙΕΙΗ ΡΑΡΡΛ(ΕΕΝ 1ΙΝ 

ΡΕΟΤΙΟΝ 1. 

Ἱοαπν ΒΕΡύΚΕΡ ΤΗΕ ΡΠΑΠΙΡΕΕΗΒ ΑΝΡ ΡΑΡΡΌΟΕΕΡ. 

Μαδηήτημν ΤΙ. 

' Γενήματα ἐχιδνῶνι σίς ὑπεδειξεν 
ὑμῆ φυγεῦ ἀπὸ τῆς ρα ὀργῆς; 

. Ποιήσατε οὖν καρπὺν ἄξιω τῆς 
ὠετανοίας, 
δ Καὶ μὴ δύξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχομεν σὺν ᾿Αεραάμ λέγω 
γὰρ ὑμῶ ὅτι δύναται ὁ Θεὺς 

ἐχ σῶν λίθων σούτων ἐγεῖραι τέχνα 

τῷ ᾽Αδραάμ. 
10 "δη δὲ ἡ ἀξίνη πρὺς τὴν ὁίζαν 
σῶν δένδρων χεῖται: πᾶν οὖν  . 

μὴ ποιοῦν καρπὸν κα)ὺν ἐκκόπτεται 
καὶ εἰς πῦο βάλλετα,. 

Ίσκε ΤΠ. 

Ἱ Ῥεγήµατα ἐχιδνών, σίς ὑπέδειξε 

ὑμῖ υγεῦ ἀπὸ τῆς μελλούσης γη ς 

6 Τιωήσατε οὖν χαρποὺς ἀξίους τῆς 
µετωνοίας, 
καὶ μὴ ἄρζησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 
Πατέρα ἔχαμεν τὸν ᾿Αεραάμ' λέγω 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύνατα, ὃ Θεὺς 

ἐχ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι σέχνα 

τῷ ᾿Αθραάμ. 
ἡ "Ἠδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη : πεὺς ς τὴν ῥίζαν 
τῶν δένδρων κεῖτωι" πᾶν οὖν δένδρον 

ωὴ ποιοῦν καρτ τὸν χαλὺὸν ἐχκύπτεται 

χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

ΦΕΟΤΊΙΟΝ 1. 

Ἰομν΄5 ΏΕβΟΠΙΡΤΙΟΝ ΟΕ οὐξ Τ0µΡ. 

- η 3 / ε 
11 Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

Οὗ τὸ σπτύω ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
διααθαριεῖ σὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ 

συνάδει σὺν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν 
πο ήκην, σὺ ὃξ ἄχνρον χατακαύσει 

πυρὶ ἀσθέστῳ. 

ο 

16 Αὐτὺς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνούµατι ἁγίῳ 

1τ Οὗ τὸ σπτύον ἐν τῇ χειςὶ αὐτοῦ, καὶ 
λ 4 διακαθαειε 7 τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ 

συνάζει τὸν σῖτον εἰς σὴν 
. Ἡ ἀποῤήκην αὐτοῦ, σὸ δὲ ἄχυρου κατακαύσει 

πυρὶ ἀσοέστῳ. 



ΜΑΤΤΗΕΝ ΑΝΡ μῦΚΕ, 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. 

Ί1οπν ΠΕΡυύΚΕΒ ΤΠΕ ΡΗΑΔΠΙΞΘΕΕΡ ΑΝΡ ΘΑΡΡΌΟΒΡΕΒ. 

ΜΑΤΤΗΕΑΥ ΤΠ. 

Τ Ο σοπογα(ἴοη οἱ γίρους, πγ]ιο Ἠα{Ἡ γγαγποᾶ 
γοι {ο ἤεο {ἤνοιι ἴἶιο πγγαίἩ {ο 6ΟΠ1ο 2 
5 Ἐτίπο Εονί]ι (ιογείοτο /μΐΐς πιοοί {οΥ 
γαρεηίαηςθ : 

ὃ Απάᾶ ἐήπ]ς ποῦ {ο 5αγ΄ ση] 
γοιγρε]νες, ο Ἰανο ΑΡγαµαπη {ο οι 
Ει]νονγ: {ον Τ 5αγ ππίο γοι, Τμαί ἄοά 5 
αΏ]ο ος {ποςο 5ίοπος {ο ταῖδο πρ ομΙ]άτεῃ 
ππίο ΑΡταµαπη. 
19 Απάᾶ πουγ 4]ξο {ιο αχο ἵς Ἰαῖά ππίο {μα 
τοοί ος {ο {χαοσ: {λογοίοτο οΥΘΥΥ {16ο 
νμ]οἩ Ὀνίπσοί] πο Γον σοοᾷ Επί ἶ5 
Ἠαενη ἄοπη, απά οαδί ΙΠπίο {1ο ἤγο, 

Ίσκε ΠΠ. 

Τ 0 σοπογαἴΙοη οἱ νιροτ, γγιο Παζ γγαγησοὰ 
γοι {ο Ποο Εοπα μα Ὑταίλ {ο οο1Πθ 9 
ὃ Ἑτίπο {οτί] ἐογείογο Επί πνοτίγ ος 
γοροπίαπσθ; 

απᾶ Ῥασῖη πού {ο 5αΥ υηθιῖ 
γοιτεο]νος, Ίο Ἠανο ΑΡταβαπα {ο οἱ1 
{πίπου: Έον Τ αγ απίο γοι, Τηαῦ 6οἆ ἵ5 
αΌ]ο ο ἴΊνοςο 5ίοΠο5 {ο ταῖσο πρ ομΙ]άτοπ 
ππίο ΑΡταβαπι, 
ὃ Απά πουν αἷδο ἴο αχο 5 Ἰαἱά απίο ἐἶιο 
τοοῦ Ο{ {]ιο ἔγου5: 6ΥΟΥΥ ἴτοο {]ιογοίογαο 
πνπ]οἩ. Ῥτϊησοί] πο {οτί σοοᾶ Εαῖς 15 
Ἠαυνη ἆοπΏ, απᾶ οαδέ ΙΠπίο ἴλο το. 

ΡΕΟΤΙΟΝ Η. 

1οἨν5 ΏΕΡΟΠΙΡΤΙΟΝ ος ούς ΤΙο080. 

11 Πο εἶπα]] Ῥαρίῖζο γοιι 
νη(] (Ίνα Ἠο]γ (ἀοδέ, απά ντ] βγο : 
13 Ύγ]ορο {πι 15 ἵπ 5 Ἰαπᾶ, απᾶ 
ο ουν] (Ιιτοιρ]γ ριχσο Πῖς Ποουῦ, 
απά σαί]ογ 15 π]οαί ΙΠπίο {νο ϱαΥΗΟΥ ; 
Ῥα{ Ίο γη] άν πρ ἴἶο οἶια[! 
νη(Ἡ απαποπολαβ]ο ᾖγο, 

15 Ἠο εἶια]] Ῥαρίϊζο γοι 
νη(]ι ἴ]ιο Ἠοῖν Πιοδίέ, απά γι ἤνο: 
11 Ύγ]ορο {η 18 ἵπ 9 Ἠαπά, απᾶ 
ο νη]] ΟγοιρΏ]γ ραγσο Ἰϊς ἤοος, 

Γ απά νη]]. ραί]ου ιο νν]λοαί Ιπίο Ἠῖς σαΥΠοΥ; 
Ῥ6 πο οἶνα[ Ίο γη] Ῥσπ 
ν] χο ππαποπομαβ]ο, 
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ΡΗΕΟΤΙΟΝ ΠΠ. 

Τπν ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΥΥΤΙΡΕΕΝΕΘΡ. 

ΜΑπτηεν ΤΥ. 1. 

1ν. 1 Τότε ᾽]ησοῦς 
ἀνήχθη 

Β 2, ε .- / 
εἰς τὴν ερηµον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, 

πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαξόλου. 
/ 

3 Κα) νηστεύσας 
΄ / 

ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύχτας τεσσερ- 

άχοντα, 
ει 3 ΄ 

ὕστερον ἐπείνασεν. 
8 Κα) προσελθὼν ὃ πειράζων εἶπεν αὐτῷ 
Ἐ/ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ 
5“ ε ΄ -, 2/ ΄ 

ἵνα οἱ λίθοι οὗτω ἄρτο γβνωντα!. 
'Ο δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν 
/ Π ο ορ , 

Τεγραπτα! Ουκ επ’ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ) ἑήματι 
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 
ὅ Τότε παραλαμεάνει αὐτὸν ὁ διάθολος 
εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἵστησιω αὐτὸν ἐπὶ 

σὸ πτερύγιο τοῦ Ἱεροῦ, 
6 Καὶ λέγει αὐτῷ Ε) υἱὸς εἶ σοῦ Θ,οὔ, 
βάλε σεαυτὸν κάτω" γέ ἔγξαπται γὰρ 
ὅτι σοῖς ἀγγέλως αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 

σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σει μή ποτε 

ας πρὸς λίδον τὸν πόδα σου. 
5 -” / ΄ 

Ἂφη αὐτῷ ὁ Ίήσους Πάλιν γεγραπτα! 
Δ ΄ 

Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 

5 Τάλιν παραλαμεάνει αὐτὺν ὁ διάεολος 
εἰς Όρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσω αὐτῷ 

πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου 

νι Χ ο 5” 3 ” 

χαὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 

ὃ Καὶ λέγει αὐτῷ 
Ταῦτά σοι πάντα δώσω, 

506 γ. 8. 

ἐὰν πεσὼν προσχυνήσης μοι. 

19 Τόσε λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς 
ο 5 ιό .» 2 / 

Ύπαγε οπίσω νου, Σατανα" γεγεαπταιγάβ 
σ/ ν ᾗ ΄ στ α 
Κύριον τὸν Θεὸν σου προσχκυνήσεις 

Ίσκε ΤΥ. 1. 

ΙΥ. 1 ᾿Ιησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἆ ἁγίου 
ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἱορδάνου, χαὶ ἤγετο 
ἐν τῷ πυεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ 

Ἡ/ερας τεσσερώχοντα 

πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαἑύλου. 
Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
: ὥς ) ως 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείνωις, 
χα) συντελεσθεισῶν αὐτῶν 

(ὕστερον) ἐπείνασεν. 
5 Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάξολ. 
Έ/) υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, εἰπ 

τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γ:ν ηται ἄρτος. 
4 Καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὺν ὁ Ἰησοῦς 
Γέγζαπται ἡ ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ µόνῳ 
ζήσεται ὃ ἄνθρωπος(ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι 

Θεοῦ). 

ος 
ῇ 
Ξ 

Φρο ν. 9. 

Φοο γ. 10. 

Φρο ν. 11. 

ὦρο ν. 12. 

6 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν (ὁ διάξολος 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν) ἔδειξεν αὐτῷ 

πάσας τὰς ποιο τῆς οἰχουμένης 
ἐν στιγωῇ χρόνου. 

.. 

6 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάξολος 
Σο) δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν 

Ν λ / .. “ 3 Π , 
χα) τὴν δύξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδυτα, 
καὶ ᾧ ἂν 9έλω δίδωωι αὐτήν" 
π τι, .. ή. Ξ μι 3 ΄ 3 ” 

Σὺ οὖν ἐὰν πρυσκυνήσῃης ἐνώπιον ἐμοῦ, 
έσται σοῦ πᾶσα. 
8 Καὶ ἀποχριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿[ησοῦς 
(Ὕπαγε ὀπίσω µου Σατανᾶ) Τέγέαπται 

η 
Προσχυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου 



1Ν ΤΗΕ ἄαΟΡΡΕΙΙΡ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΠΠ. 

Της ΤΕΝΜΡΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΤΥΙΙΡΕΕΝΕΡΒ. 

ΜΑττηςνν ΤΥ. 1. 

ΙΥ. 1 Του ννας ζο5ις 
Ἰεὰ αρ 
ος Ὠιο Βριγῖέ Ιπίο {ο γη]άσγηοςς, 

{ο Ῥο ἐοπιρίοά οἳ έἶιο ἀον]]. 
Ἡ Απᾶ ν/]οη Ίο Ἰιαά [αδίοὰ 
{οτίγ ἆαγ5 απιά {οτίγ π]σ]ίς, 

Ἀθ ρα» αογνατά απ Ἠππσογεί, 
ὃ Απά, πε ένο {θπαρίαυ οαππο {ο Ἠπι, 
Ίο εαἷᾶ, ΠΕ ἴποι Ὦε {ιο Θοπ ο ἀοά, 
εοπιπιαπά (ναί (Ἠορο 5ίοπος Ῥο πιαάο Ῥτουά. 
4 Ῥι{ Ίο απ5ιγογοᾷ απᾶ εαἴς, 
Τι 19 ντ ίοῃ, Λατ ελα]] ποῦ Ίῖνο 
Ὦγ Ἠτοιά αἰοπο, Ὀιέ Ὦγ 6υοτγ γγοτὰ 
Όιαί ρτοσθθά οί] οί ος έἶχα πιο] οὗ ἀοά. 
5 Έ]ιεη ἴιο ἀονι] {α]κείἩ Ἱάπι αρ Ιπίο 
Όιο Ἰο]γ οἵίγ, απ εοίέαί]ι Ἠϊπα οἨ α 
Ῥίππασ]ο οϐ {ο {οππρ]ο, 
δ Απά φαὐλι απίο πα, ΤΕ ἶνοια 
Ῥο {πο Ῥοπ ος οᾶ, οαδί {1γεο]{ ἆοννη : 
{ος 16 15 γγίοῃ, Πο εΠα]] σῖνο 15 
αησε]5 «ματσο εοποργηῖησ {]ιοο: απά ἴπ 
Οιαῖγ Παπάς {11ου ελα] Ὄοαχ {ποορ αρ, ]αδύ 
αἱ απΥ πιο ἴποι ἆᾳ5Η {1γ {οού 
ασα]ηδί α 5ίοπο. 
1 Ίος εαἷὰ απίο Ἠάπα, Τὸ 15 υτ]έοη ασαῖη, 
ιο εἰνα]έ ποί ἑθιπρί {ο Τιοτά {γ ἀοά. | 

5 Απά ειο ἀον]], {ἑα]ῖπις Ἠϊπα πρ Ἰπίο ὃ Ασαϊπ, ένο ἀθν]] (α]κοί]ι Ἠϊπα πρ Ἰπίο 
απ οχοθοάῖπσ Ἰήσ] πιοπηίαϊη, απ α)ιοιρεί]ι 
πα αἲ] ἴο Ιήπσάοπης ο έ]νο τρογίά, 
από νο σ]οτγ οῇ έ]νοι ; 
5 Απᾶ βα1έι απίο Ἰήπι, 
ΑΙ ἴνοξα (ησς νν]] Τ σῖνο (λοο, 

(56ο ν. 8.) 

1 Όνοι γνί {αἱ ἆοσγνπ απά νγογςμΙρ πιο, 

10 Τ]ιου βα1(]ν Ἰοδις απίο Ἠἶπα, 
(εί (νου Ίεποε, Βαΐαπ: {ου 1 18 
νου, οι ελα]έ γγοΓςΗΙρ ἴἶιο Τονὰ 

Ίσκε ΙΤ. 1. 

ΤΝ. 1 Απά οοφις, Ῥαϊπσ ΕΠ] ο ιο Ηο]γ- 
(Πνοςί, τοἰαγπος Ώ.οπα ο ογάαη, απᾶ γγας ]εὰ 
Ὦ} ἴἶιο Βρϊπ]έ Ιπίο ἴἶιο πνι]άσγποςς, 
3 Ῥοΐϊησ {οτίγ ἀἆαγ5 
(οπιρίος οϐ ἴ]νο ἀον]]. 
Απά 1π {μοδο ἀἆαγ5 Ίο ἀῑά οαί πούήησ: 

αὐά Ὕνποη 6ου νογο οπᾶςς, 
πο α[ιογνναγάς Παπσογθά. 
δ Απά {ο ἀον]] 
εα1ά αππέο Ἠϊπηα, Τ{ έΊχοιι Ῥο {ἔ]πο Θοπη οἱ ἄοά, 
οοπηπηαπά {Πας είοπο {ναί 16 ο πιαάο Ῥτουαά. 
4 Απ «;οριι5 απθνγογος Πάπα, ςαγΊησ, 
Πέ 15 ετ]ίου, Τ]αί ιαπ ϱΠα]] πο νο 
Ὦγ Ἠνοαά αἰοπο, Ὀπί Ὦγ ονουγ γνονά 
οἳ ἀοά. 

Φεο γ. 9. 

Φου ν. 10. 

Φρο ν. 11. 

Φρο ν. 12. 

4η Ἠ1σ] πποπη{αῖη, «Ἠπουγος Πίο Ἠῖπα 
αἲ] ιο Ἰζπσάονης οὗ ιο γνοτ]ά ἵπ α 
πἹοιηοπί ΟΕ πιο, 
5 Απά {πο ἀον]] ραϊά απίο Ἠΐτα, 

ΔΙ Οδ Ῥοψογ ν]] Τ σῖνο {]ιοο, 
απά ιο σ]ουγ ο6ί]νοπα: {ον ναί 15 ἀομνοτοά 
ΠΠ{ο πηος ὃς {ο γΥΠΟπΙβοθνον Τ νν] Τ σῖνο 10. 
ΤΗ ἤνοια Ἱνογοίονο νν]έ ννογελΙρ πιο, 
αἲ]. μα]. Ὄο (ππο, 
δ Αά ο οδις απδνγογοί απά αῖά απίο Ἠϊα, 

(εί ἶιοο Ῥο]]πά πο, Φαΐαπ: {οΥ 1 18 
νηίον, Τλοιι ελα] νο Ιρ ἴἶνο Του 



2258 ῬΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΒΑΑΡΡ 

Μαπττπεν ΤΥ. 10. Ίσκε ΤΥ. 8, 

λα) αὐτῷ μό γω λατρεύσεις. χοὺ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις, 

Φο6ο γ. δ. 5 "Ἠγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς ἱἹερουσαλὴμ 

καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ Ἱεροῦ, 
ὢρο γ. 6. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ε)} υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 

βάλε σεαυτὺν ἐντεῦθεν κάτω" 
10 Γέγραπται γὰς ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἐνσελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι, σε, 

1 Καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μὴ ποτε 
προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πύόδα σου. 

13 Καὶ ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Τησοῦς 
ὧοο ν. 7. ὅτι εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον 

σὺν Θεόν σου. 
11 Τότε 18 Κα) συντελέσας πάντα πειρασμὸν 
ἀφίησιν αὐτὺν ὁ διάξολος, ὁ διάξολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄρχι χομροῦ. 
χα) Ιδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ 
δ/ηκόνουν αὐτῷ. 

5ΡΕΟΤΙΟΝ Ιγ. 

ῬΑιτ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΗΜΟΝ ΟΝ ΤΗΝ ΜΟῦΝΤ. 

Υ. 3᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ΥΠ. 15 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύτωις 
ἀνέθη εἰς τὸ Όρος" ἐξελθεῦ αὐτὸν εἰς τὸ Όρος. 

19-16 Ῥοσου]αχ {ο Το, 
1 Καὶ καταξὰς μετ αὐτῶν 
ἔστη ἐπὶ τύπου πεδινοῦ, 

καὶ χαθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ 
οἱ µαθητα) αὐτοῦ. καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ. 

18-19 Ῥοου]αχ {ο Τκο, 
5 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 

3 Καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ αὐτοῦ 
ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν 
ὃ Μακάριο οἱ πτωχο) τῷ πιεύµατι, Μακάριο οἱ πτωχοί, 
ὅτι αὐτῶν ἐσσὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

4-5 ροου]αχ {ο Μαιΐ, 
δ Μακάριοι οἱ πεινῶντες 3 Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, 

χαὺ διψῶντες τὴν διχαιοσύνην, 
ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται, ὅτι χορτασθήσεσθε. 

7-10 Ῥοσυ]ίαν {ο Μαιϊ, Μαχκάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσεσε, 

- Μαχκάριοί ἐστε ὅταν 35 Μαχάριό ἐστε ὅταν µισήσωσι ὑμᾶς 

οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ 
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν ὀνειδίσωσιν καὶ 

”/ ε .» .., « ο) Ξ χα εὔπωσω καθ ὑμῶν πᾶν πονηρὺν (ῥῆμα | ἐκεάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν 



Ματτπηςν ΤΥ. 10. 

Όνν ἀοᾶ, απά Ἠϊπι οπ]γ βλα]ί ἔοι 8οχγο. 
60 τ. ὄ. 
” 

Θοο ν. 6. 

11 Τλον (ιο ἀονί] 
Ἰδανεί] Επι, απἀ, Ὀε]μο]ά, 
Ἀησο]ς οπ1ηο απᾶ ππ]δίοτοᾶ ππέο Ἠίπη, 

1Ν ΤΗΕ ἀΟΒΡΕΙΑ. 

' 

ΊσκεΙΥ, 8. 

Γ νγ ἀοᾶ, απά ή οπ]γ ελα]έ ἐλοιι 6ο νο, 
ὃ Απά νο Ῥχουσ]έ Ἰήπη {ο ο ουαςα]οπη, 
ΑΠ 5εξ Ἠπι οἩ α Ῥίπηασ]θ ο πο {οπηρ]ο, 
απ δαῖά απίο Επι, ΤΕ χο ο ἴμο 8ο 
οϐ ἄοά, οαςί {1γ5ο]{ ἆοννη ἤοπη Ἠσποο : 
19 Έος 1έ 15 γυπ]ίοι, Ηο εα]] ρἶνο ῖ5 
Ἀπρε]5 «μαγσο ουον ἴ]ιεο, {ο ἕαερ {]ου : 
1 Απά η (ἰιοῖς Ἀαπάς 6νογ εἰα]] Όσας 
Όνοο πρ, Ἰεςί αἱ απγ ἴἴππο ἴλοι ἆαδῃ {γ 
{οοί ασαϊηδύ α 5ἱοηΠο. 
13 Απά «ἆοσας αΠδγονίπο, αϊᾳ απ{ο Ἠϊπι, 
1 15 καϊἀ, μοι οἶα]έ ποῦ ἑοπαρύ 
ὕνο Τιουὰ {1γ αοά. 
15 Απά π]οη ιο ἀον]] Ίναᾶ οπιάοά 
3] νο ἑοπηρίαίίοη, Ίο ἀθρατίος ἤνοπη Είπα 
{ου α ΒΘΠΡΟΗ. 

ΡΘΗΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

Ῥλδατ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΗΜΟΝ ΟΝ ΤΠΕ Μουκτ. 

γ. Ἰ Απά βεοῖησ {ιο πια] (αᾷο», 
Ίο νοπί αρ ΙΠίο α ΠιοΠ(αΙη : 

απᾶά πποη Ἠθ ἵγας οί, 
119 ἀἰδαῖρ]εδ οαπιο ππίο Ἠῖπη : 

5 Απά ο οροποά 19 πιοσέ], 
απά (αις]έ ποπα, βαγίησ, 
3 ἨῬ]εκεοὰ ατγο {λα ροου 1 αρῖπ]!: 
{ου ναῖγα 15 ο ΚΙπσάοπα οἱ Ἱαανοῃ. 

4-ὔ Ῥοου]ατ {ο λΙαί{. 
5 ΕΒ]εεεεά ατα (νογ π]]ολ 4ο Ἠάπσαν 
απά τε αβίιον τισ]ίοοιΙδσςς : 
{ον (1ιεγ ο]ιαἰ1 ὃε Πε]. 

Τ-10 Ρρεου]αχ {ο Μαιί. 
11 Ῥ]οβεεὰ ατα γα, νο πποι. β]α]] 

γευῖ]ε γοι, απά Ῥογεοσπία γοι, απᾶ Πα]! 

ΥΠ. 13 Απά 16 οπηχο {ο ρᾳ5ς Τη έμοςο ἄαγς, 
ἠναί Ἰιο Ἱνοπί οιξ Πίο α ΠΙΟΙΠίΦΙΗ, 

19-16 Ῥοου]αν {ο 11ο. 
1 Απά Ἰο οππιθ ἀονν γη] ἔἶνοπη, 
απά 5{οος π ο ϱ]αΐπ, 

απά ο «ΟΠΙΡΑΠΥ οΓ Π]5 ἀῑβοῖρ]ο. 
18-19 Ρροου]ῖαν {ο ]μ]κο. 

5 Απά ο τος πρ ῖ5 ογος 
οἩ 5 ἀῑκαιρ]ας, απ βαΐᾶ, 
Ὦ]ερεοᾶ Ῥο γα ροο:: 
{ου γοι15 15 ο Ἰάησάοπα οῇ ᾳοά. 

| 5. Ῥ]ορεοά ανα γο (ἶιαί Ἰαησου ΠΟΥ : 

{ος γθ α]] Ῥο β]]ος, 
Ῥ]αβεοὰ απο Υο ἐἶναί γνθορ που: {ος 
γο 5μα]] Ἰα1σ], 
3" Ῥ]ορδοᾶ αγο ο, ΟΠ ποπ. θα] 
αίο γοι, απά νο {116 ε]να]] 
5οραταίο γοι Ποπι ἐλαῖν οΟΠΙΡΔΠΥ, 
απά 5μα]] γορχοας]. γοι, απά 



250 ῬΑΒΑΙΙ ΕΙ ΡΔΡΘΘΑ(ΕΡ 

ΜαπτΗεη }Υ. 11. 

καθ ὑμῶν ψευδόμενοι) 
3 κκὰ 
ἔνεχεν ἐμοῦ. 
13 Χαΐρετε 
καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι { μισθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" οὕτως γὰρ 

ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
κ ἊἈ 3 

Φρο ν. 44. 

50 }Αλλ) ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν 
δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ 
καὶ τὴν ἄλλην' 

40 Καὶ τῷ »έλοντί σοι χριθήναι 
χα) τὸν χιτῶνά σου λαςεῦ, 
ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 

41 Ῥρεου]αν {ο ΝΙαϊῦ. 
35 Τῷ αἰτοῦντί σε δός, 
χα) τὸν «έλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι 
μὴ ἀποστραφῇς. 

45 ρεου]αΥ {ο Μαϊ. 
ας ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῶ, ἀγαπᾶτε 
σοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν (εὐλογεῖτε 
τοὺς χαταρωμένους ὑμᾶς, χαλῶς 

ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς) καὶ 

προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν (ἐπηρεαζοντων 
ὑμᾶς καὶ) διωκύντων ὑμᾶς" 

45 Ῥοευ]αχ {ο Μαϊΐ. 
ΥΠ. 13 Πάντα οὖν ὅσα ἂν «έλητε 
ἵνα ποιῶσι ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. 
Υ. 35 ᾿Εὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶν- 
τας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε : 
οὐχ) καὶ οἱ τελῶναι 
οὕτως ποιοῦση : 

4π Ῥοσυ]αν {ο Μαίή. 
38 »Έσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειο ὡς ὁ πατὴρ 
ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 

νῃ. : Μὴ χξίνετε, ἵνα μῇ χειθῆτε. 
3 "Ἐν ᾧ γὰρ πρίματι κξίνετε Χριθήσεσθε, 
χο ἐν ᾧ μέτεῳ μετρεῖτε 
µετρηθήσεται ὑμῆ. 

Ὀ 

Ίσκε ΥΙ. 22. 

υ ”ω ε» ” 

Ένεχα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
38 Χάρητε ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέ 

᾿ ξη : ς 3 ο ο) ρα Γ ε ” 

καὶ σχιρτήσατε, Ιδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ: κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ 

ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
ο ας εἰ 

3 ἸΑλλὰ ὑμβ λέγω τοῖς ἀκούουση" 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 

χαλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 
35. Εὐλογεῖσε τοὺς χαταρωµένους ὑμῆ, 
προσεὐχεσθε περὶ τῶν 
: ; των 
ἐπηρεαδόντων ὑμᾶς, 
99 τι” / , Ἐν] Ν 

Τῳ τυπτουτί σε επ τήν 
΄ δι 

σιαγόνα πάρεχε 
μ Δ 2/ 

καὶ την ἄλλην, 

καὶ ἀπὸ τοῦ 

αἴροντός συυ τὸ ἡμάτιον 
τμ Δ 

χο τὺν χιτῶνα μὴ χωλύσης. 

50 Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ 

Φορ ν. 27. 

51 Κα) χαθὼς 3έλετε 
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
8 Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶν- 

τας ὑμᾶς, ποία ὑμῦ χάρις ἐστήν; 
καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

ος 5. ανν σα 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶση. 

95-96 Ῥεου]αχ {ο 1ή1κο. 
56 Γήνεσθε οἰκτίρμονες, χαθὼς ὃ πατὴρ 
ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστήν. 
ὅτ Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὗ μὴ κριθῆτε. 

Ῥατί οἱ ὀ7-9δ Ροσυ]ίαχ {ο 1ακο. 
98 Τῷ γὰρ αὐτῷ µέτρῳ ᾧ μετρεῖτε 
ἀντιμετρήθησεται ὑμῆ. 



ΙΝ ΤΗΡ αΟΡΡΕΙ.Ρ. 

ΜΑΤτηΗμυ Υ. 11. 

5αΥ αἲ] ππαππος οἱ ον] ασαϊηδέ γοι Γα]5ο]γ 
{0 ΠΠΥ βαο, 
13 Ἐε]οῖςο, 
απά Ὄο οχοροΊπσ σ]αά: {ου 
στοαί ἵ5 γοιι τοννατὰ 1π Πέαυε: 
{ον 5ο ρου5οσοιίο {]ιογ 
ἔλο Ῥτορ]οί5 γνλ]ο] ννονο Ὠοίογο γοι.. 

. . ἃ ο 

Όρο ν. 44. 

5» Ῥπή π]οδοσγνου 5]α]] ππη]έο ἴἶχοα 
οἩ. {11γ τὶσ]έ οἸοο]ς, έαση {ο Ἠῖπη 
ιο οίἶον αἱςο. 
30 Απά ΙΓ αΠΥ ΊΠΣΠ 
πνῖ]] 5ο έἶιος αἲ ἐἶιο Ίανν, 

απά {ακο αἵγαΥ {γ οοαῖ, 
Ἰεί Ἠήπι Ἰάνο {1γ εἶοα]ς αἱσο. 

4] ρουπ]αν {ο ΜαΠ4, 
33 αἰνε {ο Ἠϊπι ἐλαξ αρΚοίἩ ἔἶου ; 
απά Ώοπα Επ ναί γγοι]ά Ώουγουν ος έ]νοο 
ἔπνπ ποῦ ἔποι ανγαγ. 

45 Ῥεου]ίαν {ο Μαΐθ. 
5 Ῥυΐ Τ ξαγ απίο γοι, Ίονθ γοιγ 6Π6ΠΙ165, 
Ῥ]αςς {ἔἶνοπι {λλαί «πγ56 γοι, 4ο σοοά 
{ο ἶνοπι {πας Ἰαίο γοι, απά Ῥταγ {ου 
Ένοπα γνη]ο]ι ἀθδριίο(α]1γ τιςο γοιι, 
απά Ῥεγδοοιίο γοι. 

4ὔῦ Ῥοου]αν {ο Μαἴέ, 
ΥΠΠ. 13 Τ]ιογείοτο αἲ] Εήπσς γγλαίβοονον 
γο ποπ]ά ναί πιο 5]οπ]ά 4ο {ο γοι, 
4ο γθ6 6ΥΕΠ 50 {0 {χρή1 : 
Υ. 35 Γον {Γγο Ίονο ἴἶνοπι γγμ]ο]ι Ίονο 
γοι, ν]αῦ τογγατὰ Ἰανο γο 
4ο ποί ογοπ {ιο ριβ]σσηΒ 
ένο βαπΠθ 

47 ροου]ῖαν {ο Ἁαίί. 
43 Ῥοε γα (Ἰαγοίονο Ῥοτίοοί, ΘΥΕΠ α5 ουχ 
Ἐαί]ιον νν]]ο]ι 15 1π Ἠσανοι 15 Ῥονίοοί, 
ΥΠ. 1 ο. πᾶ4σο πο, ἔ]ναί γο Ῥο πο ]αάσοᾶ. 
3 Έος γη] γν]αί Ἱπάσπιοπέ γο ]ηάσο, 
γο 5μα]1 Ῥο Πάρε : 
Άπια γη] γνλαῦ ππθάβάτο 
γο πιεία, 16 ε]ια]] Ὦο πιοαφβιιγοἆ 
{ο γοι αφαῃ. 
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Ἰωκε )Ι. 29. 

οαδύ οί γοιις παπιο ας ον], 
{ου ἴιο οπ ος πιαμ)5 βαΚκο, 
33 Ἠο]οῖοο γο Τῃ ἐἶαί 4αγ, 
απ Ἱααρ {ου 1ου: {ον, Ῥομο]ά, 
γοι} τονναγὰ 15 σνοαί ἵπ Ἡθανοη : 
{ου Ἱπ ἴλο Ἰ]κο ΠπΠΠΟΥ ἀῑά Ειοῖν 
{αί]ιου5 απΏ{ο ἐμο Ργορ]οίς. 

. 8 

Ἱ Ῥις Τ 5αγ απίο γοι γΠίο] Ίσαν, 
Ίμονα γοιχ οηθιηῖθ, 4ο σοοᾷ {ο 
Όνοια γν]]ο]ι Ἰαίο γοι, 
35 Ἠ]ορς (ἶλοπι ναί «πγςο γοι, απιά ΡταΥ 
{ΟΥ ἶποπι νν]]ο] ἀοδριίοβι]γ τπδο γοι. 
3 Απά ππίο Ἠΐπ (λαέ βιη]ξθί] ές 
ΟΠ πο οπο οἶιοσῖς, οῇ ος 
αἶδο {1ο οί]ου: 

απά Ἠ1πα (λαέ {α]κοί]ι ανΟΥ νγ οἷοαῖς, 
{ουιᾶ ποῦ {ο {α]κο 61Υ οοαέ αἱδο. 

50 (νο (ο 6γ6Υγ πιπΠ ἐἶναί αξ]κοί]ι οἱ έλος: 
απά οϐ Ιπ θναῦ (ακοί]ι ανγαγ ἴΠγ σοοςβ 
αδίς {ποια πού ασαϊη. 

966 ν. 27. 

51 Απά αν 
γο πνου]ά ναί ποπ ϱ]οι]ά ἆο {ο γοιι, 
40 γο αἱδο {ο ἔἶιοπα κογν]κο, 
55 ον 1Γ γο Ίουο ἴιοπι γη]ο]ι Ίονο γοι, 
ναί (Παπίς Ἰανο γο 
{09 Ίππους αἶδο 
Ίονο ἴ]ιοβο (]ναί Ίουο (Ίο, 

99-55 Ῥοοι]ίαν {ο Ἰμακο. 
36 Ῥο γο {]ογοίοτο πηθγοΙβα], α5 γοιν 
Ἐαί]νον αἱδο 15 πιογοΙα], 
ὃτΓαᾷρο πο, απά γο δ]ια]] ποῦ Ῥο ]αάσοα : 

(Ψατί ο 7-58 ροσι]ίαν {ο Πίκο.) 

|.398 Ἔοχ νη(] ἐἶιο απο ΠΙΘαΡΙΙΓο ἐμαέ 
γο πηθίο γη]λα], 16 βα]] Ὦο πιοαδαγοά 
ίο γοι ασαϊη, 
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Ματτακνν ΧΥγ. 14. 

ΧΥ. 1 "Αϕετε αὐτούς' 
συφλοί εἶσιν ὁδηγοὶ τυφλῶν" 
συφλὸς δὲ συθλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, 
ἀμφότεροι εἰς ββόθυνον πεσοῦνται. 
Χ. 34 Οὐκ ἔστιν ααθησὴς ὑπὲρ τὸν 

διδάσκαλαν. 

ΥΠ. 5 Τί δὲ βλέπεις τὸ χάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 
ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν 
οὐ κατανοεῖς ; 
33Η πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου 
"Αφες ἐκεάλω σὺ χάρφος 

ἀπὸ τοῦ ὀρθαλμοῦ σου, χα) ἰδοὺ 
ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῶ σοῦ: 
δ "Ὑποχριτά, ἔχδαλε πρῶτον 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ 
σύτε διαθλέψεις ἐκεαλεῖν τὸ Χχάρφος 

ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
6-16 Ῥοειῇαχ {ο Μαϊΐ. 

ὦορ ν. 17. 

16 ᾿Απὺ τῶν 
χαρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς. 
Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀχανθῶν 
σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριδόλων σῦχα ; 
11 Οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν χαρποὺς 

χαλοὺς ποιεῖ, τὺ δὲ σωπεὸν δένδρον 
χαρποὺς πονηροὺς ποιελ. 

15 Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς 

πονηροὺς ποιεᾷ, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
Χαρποὺς χαλοὺς ποιεῦ. 

ΧΗ. 5" Εκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς 
Χαρδίας τὸ στόμα λαλ.εὶ, 
35 ἳΟ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 

Ἀησανροῦ (τῆς καρδίας) 
ἐχεάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ Αησαυροῦ 
ἐκεάλλει πονηρά. 

Φ6θ ν. 94. 

ΥΠ. 34 Τιᾶς οὖν ὅστις 
ἀχούει µου τοὺς λόγους τούτους 

Ίτκε ΥΠ. 99. 

5 Εἶπεν δὲ καὶ παρακολὴν αὐτοῖς 

Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖ; οὐχί 

ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται ; 
40 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὺν 
διδάσκαλον' κατηξτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς 
ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 

31 Τ{ δὲ βλέπεις τὸ χάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 
δοχὸν σὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ 

οὐ κατανοεῖς: 
45 Τ]ῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου 
᾿Αδελφέ, ἄφες ἐκξάλω τὸ κάρφος 
σὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὺν οὐ βλέπων ; 
ὑποκριτά, ἔκδαλε πρῶτον 
τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ 
τότε διαθλέψεις τὸ κάρφος τὸ 
ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκοαλεῖ. 
5 Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν 
καρπὸν σαπρὺν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπβὸν 
ποιοῦν καρπὸν καλόν. 
4 "Εχαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ 
ἰδίου καρποῦ γινώσχεται" 

οὗ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν 

σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τευγῶσι». 

96ο γ. 49. 

Φ6ο ν. 46. 

46 'Ο ἀγαθὸς ἄνθεωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 
Ἀησαυροῦ τῆς χαρδίας αὐτοῦ 
προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηθὸς 
(ἄνθρωπος) ἐκ τοῦ πωηροῦ (3ησαυροῦ 

σῆς χαρδίας αὐτοῦ) πεοφέρει τὸ πονηρόν" 

ἐκ γὰρ περισσεύµατος καρδίας 

λαλεζ τὸ στόμα αὐτοῦ. 
“6. Τί δὲ µε καλεῖτε Κύριε Κύριε, 
χαὶ οὗ ποιεῖτε ἅ λέγω; 
4τ Τᾶς ὁ ἐρχύμενος πρὺς μὲ καὶ 
ἀκούων µου τῶν λόγων 



1Ν ΤΠΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

Ματτπεν ΧΥ. 14. 

ΧΥ. 14 Τί ἴἶιοπι αἶοπο : 
(αγ Ὦο Ῥ]πά Ἰοαάςν5 οἱ έ]ιο Ῥ]πά, 
Απά 1 νο Ὀλπά Ἰοπά ἴἶνο Ῥ]πά, 

Ῥοί] εἶλα]] {111 Ἱπίο ο ἀπ{οΙ, 

Χ. 3 Τ]ιο ἀῑδαιρ]ο 15 ποῖ αὔογθ 
5 πιαδίου. 

ΥΠ. 5 Απάᾶ ν]ιγ Ῥο]ιο]άοςί έλοι {ἶιο πποίθ 
Όναί 15 ἵπ γ Ὀνοί]ογ)ς ογο, Ὀιέ 
εοπκἰἀεγενί ποῦ ἴἶιο Ώοαπα (ναί 15 
Ἰη (πο ΟΠ ογο 
4 ΟΥ Ἰους γη] ἔἶχοι 5σή {ο {1 
Ῥνοί]ιου, 1μαί παο Ῥι]] οιό 
ἴπο πποίο οιέ οἱ (ήπο ογο; 
απᾶ, Ὀο]ιο]ά, 

α Όσδαπα 15 1Π {λῖπο ΟΥΠ 6Υ0 2 
δ Τ]ιοι Ἠγροοσχῖίο, βγςδί οαςί οι 
Ένα Όσαπα οί οἱ (Πο ΟΝΥΠ 6ο; 
απά (λοῃ 5μα]έ ἴΊνοι 5οο εἰοατ]γ 
{ο οαδί οαί ἴ]ιο πιοίο οιῦ οί 
ἴγ Ῥγοί]ον)ς ογο. 

6-15 Ρροσυ]αν {ο Μαέ. 
ὧρο ν. 17. 

16 Ὑρ ϱἰια]] Ίπποι ἔἶνοπα Ὦγ {ἐἶνοῖγ 
Εαΐς, Το πιο σαΐμογ σταρος οί {ποσης, 
ος Πσ5 ο{ ἐἡρί]ος 2 

11 Ένεη 5ο οΥ6τΥ σοοᾷ ἴτοο Ὀνϊπσοί] 
{οτί σοοᾶ Επί; Ὀπί α οοτταρί 
{ορ Ῥτίπσοί]ι [οτί] ου] ή, 
18 Α σοοᾷ {του σαπποῦ Ῥτίης {ογί] 
ον] Ενας, παϊί]ον οὰπ α οονταρί ἴχθυ 
Ῥγίπς {οτί]ι σοοᾷ Επῖδ, 
ΧΤΙΠ. Οἱ ο ιο αὈππάαποο οἱ ἴ]ιο 
Ἰοατί νο πιοιί] 5ροακοίἩ, 
9δΑ σοοᾷ πια, οί οῇ {Ίο σοοᾷ 
(πεαδιτο οἳ Πε Ἠοατί, Ὀγίπφείι Γογί]ι 
Ρουᾶ ππσς: απά απ ον] ΤηςΗ, 
οαί οἳ ἐο ον] «π6αδτο, 

Ῥτίησοί] {οτί]ι ονΙ] (ήπιο. 
Φᾳθ ν. ὁ4. 

ΥΠ. 3 Τπογοδίογο, πνποβοσγογ 
Ἰιθαγοί]ι (θες «αγΊησς οῇ πηῖπο, 
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Ίκε ΥΠ. 99. 

39 Απά ο βραί α ραταδ]α ππίο {Ίοπη, 

απ ἴμο Ῥ]πά ]οαά ἴ]νο πιά 
β]ια]] (ου ποί οί] ΕΙ] Ἱπίο ἔἶιο ἀῑίο]ι 9 
30 Έ]ιο ἀῑδαῖρ]ο ἵ5 ποῖ αΌονο 
Ἠ]5 παδίου:. Ῥιέ οΥογγ οπ9 (ἶαί 15 
Ῥογίοςς 5]ια]] Ὦο α5 Ἠϊ5 πιαδίου, 
3 Απά νἩγ Ἠομο]άσςί έΊχοι ἐ]ο πποίο 
Ενα 1 ἵη ἳνν Ὀνού]ον)ς ογα, Ῥαί 
Ρογοσϊνοςί πο {ο Ῥδαπι {]λαῦ 15 
1π ήπο ου 9γο 2 
53 Ἐπίλου, Ίνουυ οππςῦ ἴ]οι 5αγ {ο {]Υ 
Ῥγοίπον, Ἐγοίλον, 1ο Ἰπο ρι11 οαῦ 
ιο πποίθ ἴ]αί 15 Ππ (]ήπο ογο, 
πγοη ἔ]λοι {Ἠγ5ο]{ Ῥοε]ιο]άοςί ποί 
Ώιο Ῥοση ἐ]ιαί 15 ἵπ ἐήπο οΥΥΠ ογο 
οι Ἠγροοσπέο, οαςδί οιί βγεί 
νο Ῥοαπα οιξ οἳ (ήπο ουν ογο, 
απά {ου 5]ια]ί ἴποι 5οο ο]οατ]γ 
{ο Ῥυ]] οαέ ἴιο πποίο {λα 15 Τη 
ἴπψ Ῥτοί]ογς ογο. 
35 Ῥον α σοοὰ ἴγοο Ῥηϊησοί]ι πο {οτί]ι 
οονγαρέ Ες: ποϊί]ος ἀοΐ]ι α οοτγαρέ ἔγοο 
Ῥππι {οτί σοοᾷ θέ, 
34 Ἐου ονογγ ἰγου 15 ΚΠΟΥΥΠ Ὦγ Ἰῖ5 οὗντ 
Επ: {ου ο (Ίλογης πηθπ ἆο ποῦ σαΐ]μον 
ᾖσε: που ο α Ὀγαπιρ]ο Ῥιδ]ι 
δαΐ]ον {116γ ογαῤρο», 

Φοο Υ. 49. 

Φου ν. 40. 

46 Α σοοᾷ πιαη, οαί ο ἔο σοοᾷ 
(νεαρνο οἱ 115 σαν, Ὀτϊπσθί]ι {ογί]ι 
Ενα! γης] 15 σοοᾶ απά απ ον]] 1ηαΗ, 
οαί ΟΕ ένο εν1] {ποαδιγο οἱ Ἠΐς Ἠσανέ, 
Ῥηϊπσοί] {οτίἩ ναί γνη]ο] 15 ον] : 
{ον ο ιο αριπάαπος οῇ ἴλο Ἰουτί 
5 ππουίἩ. βροα]οί]ι, 
55 Απά νιγ σα]] γο πιο, Ἰμονά, Τον, απᾶ 
4ο ποῦ ο Επςς Ὕν]]ο 1 βαγ Ὁ 
41 Ύγμοβοενον οοπιθί] {ο ππο, απά 
ΙιεαγοίἩ πιγ ΒαΥΊΠσ8, 
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Μαπττπσνν ΥΠ. 24, 

χα) ποιε; αὐτούς, 
ὁμοιώσω αὐτὺν 
ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾧᾠκοδόωησεν 
σὴν οἰχίαν αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 
35 Καὶ κατέξη ἡ βροχὴ 
χαι ἦλθον οἱ ποταμοὶ 
καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὺὶ 
προσέπεσων τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃι 

χα) οὐκ ἔπεσεν' 

σεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 
36 Ἰζα) πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους 
φούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁμοιωθήσεται ἀνδρ) μωρῶ, 
ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ γὴν οἰχίαν 

ἐπὶ τὴν ἄμμον. 
5 Καὶ κατέεη ἡ βροχὴ 
χαὶ ᾖλθον οἱ ποταμοὺ 
χα) ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι 
Χαν πεοσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 
χαὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν 
ἡ πτῶσις αὐτῆς µεγάλη. 

Ίσκε ΥΙ. 47. 

χαὶ ποιῶν αὐτούς, 
ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος, 
35 "Ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδαμουντι 
οἰχίαν, ὃς ἔσχανψνεν καὶ ἐξάθυνεν 
οι) ἔθηκεν 3εμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν" 
πλημμύρας δὲ γενομένης 
προσέῤῥηξεν ὁ ποταμὺς 

τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, 
χο) οὐκ Ίσχεσεν σαλεῦσαι αὐτὴν 

ν) Δ ”» 3 ον 3 / 

διὰ τὸ χαλῶς οἰκοδομεῖσόθαι αὐτήν 

(τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν). 
49 '"Ο δὲ ἀχούσας 

χα) μὴ ποιήσας 
ὑμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 

οἰκοδομήσαντι οἰχίαν 
ἐπὶ στὴν γῆν χωρὶς Ξεμελίου ώς ο νόιος πο. ) 

νά Αλ πενρ ε , 

πβροσερρηςεν 0 ποτοῦς) 
. 

ῃ 3 ΛΑ ΄ πρ 

χαὶ εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο 
σὺ ῥήγμα τῆς οἰχίας ἐκείνης μέγα. 

οΕΟΤΙΟΝ Υ. 

Τπε ΟύΠΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΝΤΟΌΕΙΟΝ5 ΦΕΕΥΑΝΤ. 

ΥΤΠΙ. ὅ Ἐ/σελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καφαρ- 

ναούμ, 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατύνταρχος 
Π 

παρακαλῶν αὐτὸν ὃ Καὶ λέγων 

/ 

ΥΠ. 1 Εὐσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. 
3 "Ἑκατοτάρχου δέ τινος δοῦλος χακῶς 

ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ 
. 
ἔντιμος. 
ὃ ἸΑχούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿Τησοῦ 
ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν 

πρεσουτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν 
αὐτὺν ὅπως ἐλθῶν διασώσῃ τὸν δοῦλον 

αὐτοῦ. 

4Ο) δὲ παραγενόµενοι πρὸς σὺν ᾿Τησοῦν 

παρεκάλουν αὐτὺν σπουδαίως λέγοντες 

ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο" 
Π 

Ν ν 3 6 } ” ε . ῃ 

Αγαπῷ γὰρ σὸ εθνος ὑμῶν καὶ 
Ν 9 , ον τα 

τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδομήσεν ἡμῆ. 



1Ν ΤΗΕ  αΟΡΡΕΙΟΡ. 

ΜΑΤΤΗΕΥ ΥΠ. 24. 

απά ἀοεί] {λοθιη, 
1 νν]] Π]κεπ Ἠΐπα ππίο 
Ά Ὑ]δο Ίπαπ, Ὑν οι 16 
5 Ἠουςο 
ἩῬροῦ α τουΚ: 
15 Απά {ο γαῖη ἀεεοσπάοᾶά απιά ἶνο βοοᾶ» 
σαπ1ο, απιά {ο γηπάς Ῥ]ουν, απιά Ῥοαί προη 
Όναί Ἠουδο; απά αέ {6]] ποῖ : 
{ον 1 γνας {ουπάοἆ προῃπ α του], 
5 Απά ογθτγ οπο (λαί Λεαγεί] ἴἼιοςα 
5αγΊησν οῇ πηῖπο, απιά ἀοεί ἔλλοιη πο, 
βα]] Ὃο Ἰ]κοποά ππίο α {οο]ς] πια, 
ψνἨ]ο]ι 
Ῥι]έ μ15 Ποιδο προῃ {πο απ: 
3Τ Απά {ἶιο γαῖη ἀεδοσπάσά, 
απά (ιο Πουᾶς οπππο, 
«Ἀπᾶ νο νηπᾶς Ῥ]ονν, 
απά Ῥοαί προπ {λπαί Ποιδο; απά 
16 {ΕΠ : απά στοπί γγας ἴ]ιο {411 οἱ 16. 

Ίσκε ὉΙ. 47. 

απά ἀοοίλ {ποπι, 
Ί ν]] 5ου γοι {ο γγ]οπα Ίο 15 Ἰ]κο : 
38 Ἡο 16 Ἰ]κο α πια νο] Ῥ] 6 
4η Ἀουμςδο, απᾶά ἀῑσσοςά ἆεαρ, απά 

' 1αιᾷ ιο {οππόσίοη οἩ α τους; 
απά ν]οη ο Ποοςά ατοςο, 

νο βίγοσπα Ὀουῦ γο]οπιθπ{]γ Ἡροπ 
Ενας ποιδο, απά οοι]ά πο εα]κο 1: 

{ου 16 γγας {οππᾶσά προπ α του]ς. 
39 Ῥπί Ἰο ἐἶαί Ἰοαταί], 
απᾶ ἀοοί]ι ποῦ, 

15 κο α ΠΙΚΠ 
ναί, να λλοαῦ α {οππσίΙοἩ, 
Ῥι]6 απ Ἰουδο προἨ ἴμο δατία: 

ασαϊηδύ γγ]ΙοἩ ἴπο βίγοσπι 

4ἱᾷ Ῥοαί νοἸοπιθη{]γ, απά ΙππαθςΙαίοΙγ 
1 {11 : απά μα τα οΕίλαῦ Ποιο γγας οτοαῦ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ. 

Τῃήπ ΟσΠΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΝΤΟΕΙΟΝ 8 ΘΕΗΥΑΝΤ, 

ΥΤΙΠΙ, ὅ Απᾶ γν]οπι 
16518 γγας οπίογεά Ιπίο Οαροετπαπι, 

Έογο οππηθ αη{ο Ἠϊπι α οθη{ἩτΙΟΠ, 

5 Ῥεεεσσ]ίης Ἰήπι, απᾶ ἑαγΊπα, 

ΥΠ. 1 Ἡο οπίογεᾷ Ιπίο Οαρογπασπι, 
3 Απά α ουγίαϊπ ορπίατῖομ΄5 βογναηῖ, 
γγ]ο Ίγαδ ἆοαν απίο Εϊπα, Ίγας δἷο]ς, 
απά τοπάγ {ο ἀἱθ. 
5 Απά γιοι Ἡο Ἠθαγά οἱ 29515, 
Ίο 5οπί ππίο Επ {ο ο]άθτς 
ος ένο ον, Ὀσβοροβίπις Ἠίπι λα 
Ίο γγοι]ά οοπἹθ απιά Ίου]. 9 
5οιγαΠῦ. 

4 Απά ποτ {1ογ οαπιθ {0 ορια», 
Πιογ Ῥαβοισ]ύ Ἠϊπι Ἰηδίαπ{]γ, βαγΊης, 
Τ]ναί Ίο γνας πνοτίγ {ου νλλοπι 
Ίο βΠοι]ά ἆο 015: 
δ Ἐου Ίο Ἰονοί] ος παἰίοα, απά Ίο Ἠα{]ι 
Ῥ]6 ας α θγπασοσιο, 



256 ΡΑΕΒΑΙΙΤ ΕΙ, ΕΑΘΡΘΑ(ΑΕΡ 

ΜΑττΗΕιν ΥΤΠΙ. 6. 

Κύριε, ὁ παῖς µου βέεληται ἐν τῇ οἰκίᾳ 
παραλυτικύς, δεινῶς βασανιδόµενος. 
Τ. Λέγει αὐτῷ 6 ̓Ιησοῦς) ᾿Εγὼ ἐλθὼν 

εραπεύσω αὐτόν. 

8 Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ ἑκατώταρχος 
” Δ 

ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμι Ἱκανὸς ἵνα 

µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς" 

ἀλλὰ μύνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ Ἰαθήσεται 

ὁ παῖς µου. 

» Κα) γὰς ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμὶ ὑπὸ 

ἐξουσίω», ἔχων ὑπ' ἐμαντὸν 
στρατιώτας, καὺ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, 
καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ” Ἔδρχου, καὶ 
έρχεται χαὶ τῷ δούλῳ µου Τοίησον 
σοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
10 ᾿ Αχούσας δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς 
ἐθαύμασεν καὶ 
εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῇ, παρ οὐδενὶ 
σοσαύτην πίστιν ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ. εὗρον. 

11-12 Ροσυ]αν [ο Να, 
18 Κα) εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχη 

Ὕπαγε, ὡς ἐπίστενσας γενηθήτω σοι: 
καὶ 

Ἰάθη ὁ παῖς (αὐτοῦ) 
ἐν τῇ ὧρῳ ἐκείνῃ. 

Ίσκε ΥΠΙ. ϐ. 

“Ο δὲ ̓ Ἱησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. "Ἠδη 
δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπ τέχοντος ἀπὸ τῆς 
οἰχίας, ἔπεμψεν πρὸς αὐτὸν ρίλκους 
ὁ ἑκατύνταρχος λέγων αὐτῷ Κύριε, μὴ 
σχύλλου" οὗ γὰρ Ἱκανός εἶωι ἵνα 

ὑπὸ τὴν στέγην µου εἰσέλθῃς" 

Ἰ. Διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ 

ἐλθεῖ; ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, κα) ἰαθήτω 
ὁ παῖς µου. 
ὃ Καὶ γὰρ εγὼ ἄνθρωπός εἶμη πὺ 

ἐξουσίαν τασσόµενος ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν 
στρατιώτας, καὶ λέγω σούτῳ Ποεύθητι, 

καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ "Ἔρχου, καὶ 
ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ µου Τοίησον . 
τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 

᾽Αχούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿]ησοῦς 
ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς 
τῷ ἀχολουθοῦντι αὐτῷ Ὀχλῳ εἶπεν 
Λέγω ὑμῆ, οὐδὲ 
ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ. τοσαύτην πίστιν εὗρον. 

5» 

10 Κα) ὑπ ποστρέ ἔνψναντες οἱ πεμφθεντες 

εἰς τὸν οἶχον εὗρον 
ε ιό 

σὺν ἀσθενοῦντα ρραρ ὑγιαίνοντα. 

ΦΕΟΠΟΝ γΥΙ. 

1οἨΗνΝ ΔΘΕΝΡΑ Τσο ΟΕ ΗΙ5 ΏΤΒΟΙΡΙΕΕΣ ΤΟ ϱ{Ε.βῦΒ. 

ΧΙ. 5Ο δὲ Ἰωάννης, δο, 
Πέμ ψας διὰ (960) τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ὃ Έἶπεν αὐτῷ 

ν Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, Ἰ ἕτερον προσδοκῶμεν ῃ 

ο 
4 Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 

19 Καὶ προσκαλεσάµενος 
δύο σινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ιωάννης 
ἔπεμψεν πρὸς σὸν κύριον λέγων 
Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν : 

20-31 Ῥοει]αχ {ο Το. 
3. Καὶ ἀποκριθεὶς (ὁ ̓ ]ησοῦς) εἶπεν αὐτοῖς 



1Ν ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ.Σ. 

Ἠαττπενν ΥΤΠΠ. 6. | 

1,οτᾶ, πΙΥ βογναπί Παί] αἲ Ἠοπηο εἶο]ς 
οἳ ἴἶνο ρα15Υ, στ]ονοιιδ]γ (ογπιοηί{ας. 
Ἰ Απᾶ οδας καἲξ]ι ππίο Ἠϊπι, ἵ γν]] οπλο 
απά θα]. Ἠπη, 

5 Τ]ο οοπέαγίοη απςγγογοὰ 
απά εαἷᾶ, Τ,οτά, 
1 απι πο ποτί]γ (ναί οι εποι]άοςί 
οοἵπθ πάοΥ ΠΙΥ ΤΟΟΓ: 

Ῥπέ αρεαῖ ἴἶνο γγογά οπ1γ, απά 
πΙΥ 5ογναπύ 5λα]] Ὦο Ἠοα]ας, 
ὃ Έου Τ απι α πιαπ ππάον απλογΙ{γ, 
Μανῖπς φοἰάϊογ» ππάθν 110: 
απά Τ 5αγ {ο ἐπὶ πιαή, (ο, απά 
Ἰο σοοί]; απᾶά {ο αποίμον, 09116, απά 

Ίο οοπιοί]; ἀπά {ο πΙΥ 5εγναπί, 
ο {λ15, απά Ἱιο ἀοθί]μ 16. 
10 Ύγ]μοῃ Ἰοδας Ἠθατα 16, 
Ἡο ππατνο]]εᾶ, 
απά εαἷά 
{ο {λοπι {λαί {ο]]όννοά, 
γεν]γ Τ 5αγ ππίο γοι, 1 Ἠανο ποί {οππά 
5ο στοαί {αἴ(λ, πο, πού ἵπ Τγασ]. 

11-13 Ῥοσυ]αν {ο Μαΐΐ, 
19 Απ /οδς εαἷά απίο ἴ]ιο οοη{ΗΤΊΟΠ, 
(ο ιν παν; απᾶ 48 οι ας Ῥο]ονεά, 
5ο Ῥο 16 ἆοπο τιπί{ο {]οο, 

Απά Ἠὶς 5ογναπ{ σγας Ἰιοα]οά 

1π {6 5ο]{-βαπιο οι". 

2δτ 

Ίσκε ΥΠΠ. 6. 

ὁ Τμοπ ὦοδις νγοπί νη(Ἡ (Ἴοπα. Απά γε 
Ἆο γγαξ ποῦ πον {απ ΠοπΠ1 {πο Ἠοπρο, 
νο οσπέτῖοη οπί ΠΠοπάς {ο Ἰήπη, 
βαγΊπσ απίο Ἠάπα, Που, νου ῦ]ο πο (γδε]/ 
{ου Τ ατα ποῦ Ἱνοτίγ ναί ἴοι εΙλου]άοςέ 
οπίου ππάογ ΠΙΥ Του: 
Τ Ἠγπεγοίογο ποϊί]λου ἐ]οιισΏί Τ πιγδα{’ 
ΥΟΥίΒΥ {ο 601Π6 Πίο {ου : 
Ῥα6 αγ ἵηπ α πονᾶ, απά 
πΙΥ 5ογναπί δ]α]] Ῥο Ἰοσ]ος. 
8 Ἐου Τ αἷξο απη α Παπ 5οὐ ππάθχ απἰΠογΙ{γ, 
λαγῖης ππάθς 116 5ο]ά]θυς; 
απά Τ 5αγ υπίο 9Π6, «ο, απά 
Ἡο σοοί]; απ {ο αποί]ον, «οππθ, απἀ 
Ἡο οοπιθία: απά {ο ΠΙΥ 5οτναπί, 
Ώο {Πῖς, απά Ἱο ἀοοαί] 18, 
δ Ύγ]οι «οσι5 Ἡοαγᾶ ἔἶαςο (Ἰῆηος, 
Ἡο ππαγνο]]οά αἲ Ἠῖπα, απἆ 
ἑαγησά Ἠϊπι αὈοπί, απᾶ βαιά 

ππίο {πο Ῥοορίο ἴ]αί {ο]ουγοά Ἠῖπη, 
Ί 5αγ απίο γοι, Τ ανα πού {ουπά 
5ο οτοαί {4Ι{Ν, πο, ποῦ 1π Τεγαε]. 

19 Απά {πο (λαί νγογο 5οπέ, τογηῖησ 
ο ἴο Ἠοπδο, {οαπᾶ (ἶιο βοτναπί ν]λο]ο 
ναί λαὰ Ῥουι 5ἷε]ς, 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

10Ην ΘΕΝΡ5 Έννο ος ΗΙ5 Τ)ΙΡΟΙΡΙΙΕΡ το που, 

ΧΙ. 3 Νον, Νο «1 οντπ, δο. 
Ἰο 5οπ{ ἴπνο οἳ Π15 ἀῑδοῖρ]ος, 
8 Απά ραϊά ππίο Ἠϊπα, Ατί {ίλοι Ίο 
Ώναί εποπ]ά οοπἹο, οἨ 4ο πο ]οος 
{ου αποίᾖεγ | 

| 
5 Ίοφις απκιογοί απιά βαἰὰ απίο (ον, 

19 Απά 1οἨπ οα]]]πο πίο Ἠῖπα 

ίννο ο 5 ἀῑδοῖρ]ας, 5οπέ έ]οπα {ο «Γοδι18, 
βαγ1πς, Αγ ἴἶιοι Ίο 
ἐλαί ποι]ά οοπιο ὁ οἳ Ιοο]ς νο 

{οΥ αποί]οτ 

20-21 ρουυ]ίασ {ο Ἰμακο, 
53 Ἔλοη Σοφ, απθνγογΊπσ, καἰ Πίο Εἶνοπη, 
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ΜΑττησνν ΧΙ. 4. 

Πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾽᾿Τωάννῃ 
ἅ ἀκούετε καὶ βλέπετε" 
6 Τυφλοὶ ἀναςλέπουσιν καὶ χωλο) περι- 
πατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζοντωι καὶ 
Χωφο) ἀκούουσι, καὶ νεκεο) ἐγείροται 

χαὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζοωσαι» 
6 Καὶ µακάριός ἐστω ὃς ἐὰν μὴ 
σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

ῬΡΑΒΑΤΙΤΕΙ, ΕΔΡΡΑΑΡΡ 

Ίσκε ΥΠ. 22. 

Πορευθένσες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ 
ἅ εἴδετε καὶ ἠκούσατε, ὅτι 
τυφλο) ἀναολέπουσιν χωλο) πεει- 
πατοῦσι, λεπροὶ χαθαρίζοντα;, 
χωφο) ἀκούουσιν, νεκρο) ἐγείρονται, 
στωχο) εὐργγελίζονται" 
35 Καὶ µαχκάριός ἐστη ὃς ἐὰν μὴ 

σχανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 

ΦΗΕΟΤΙΟΝ ΥΠΙ. 

ΟπΠπιβ1ς ΤΕΡΘΤΙΜΟΝΥ το ομν. 

Ἰ. Τούτων δὲ ποβευοµένων 
” ς } [ο ΄ Αα. ὁ3/ 

ἤρξατο ὁ ᾿]ησοῦς λέγειν τοῖς ὕχλοις 
ΜΕ) , ο; Β ν 

περὶ ᾿]ωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν 

ἔρηωον Ἀεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου 
σαλευόμενον; 
δ )Αλλὰ σί ἐξήλθατε {δεῖ ἄνθρωπον 
ἐν μαλαχοῖς (ἱωατίοις) ἠμφιεσμένον ; 
ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες 
3 Αν ”/ ” 7 δα. 

ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἶσίν. 
5 ἸΑλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἠδεῦ : 
να) λέγω ὑμῇ, καὶ περισσύτερον προφήτον. 
10 Οὗτος γάρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται 
᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
µου πρὸ προσώπου σου, καὶ χατα- 
σχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου, 
11 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖ, οὐκ ἐγήγεοσαι μηνα μη ο 

[α-ά / 

ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων 
]ωάννου τοῦ βαπτιστοῦ" 
ε Ν ςλ 3 ” ΄ .” 3 ” 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
΄ 3 3 .” 

μείζων ἐστὶν αὐτοῦ. 
12-16 ροουµας {ο Μαί{. 

16 Τήνι δὲ ὁμοιώσω 
/{ 

τὴν γενεὰν ταύτην; 

ε / 3 Δ ΄ 

ὁμοία ἐστὶν παιδίοις 

5 ᾽Απελθώτων δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿Ιωάνου 
ἤρζατο λέγειν πρὺς τοὺς ὄχλους 
περ) ᾿]ωάννου Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν 
ἔρημον Αεάσασθαι; χάλαμον ὑπὸ ἀνέμου 
σαλευόµενον; 
36 )Αλλὰ τί ἐξεληλύθωτε δεῖ; ἄνθρωπον 
ἐν µαλακοῖς ἡματίοις ἠμφιεσωενον; 
ἰδοὺ οἱ ἐν ἡματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ 
ὑπάρχωτες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 
35 ἸΑλλὰ τί ἐξεληλύθωτε ἰδεῦ ; προφήτην; 
να) λέγω ὑμῇῖ, καὶ περισσύτερον προφήτου. 
3 Οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγβαπται 

᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
ὠου πρὸ προσώπου σου, ὃς χατα- ή 

/ 
σχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔωπροσθέν σου. 
35 λέγω ὑμῦ, 
μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν πεοφήτης 
᾿Ιωάννου (τοῦ βαπτιστοῦ) οὖδείς ἐστιν: 
ὁ δε μικρότερος ἐν τῇ βασιλείῳ τοῦ Θεοῦ 
Μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 

29-90 ροου]αν {ο Τμα]κο, 
5 (Εὐπε δὲ ὃ Κύριος) Τήνι οὖν ὁμοιώσω 
σοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, 
χα) σίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 
55 "Ομοιοί εἶσιν παιδίοις τοῖς 



1ν ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ/Ρ. 

Ματτπςενν ΧΙ. 4. 

(ο απά εἶναι «1 οἶη ασαῖη {]οςο {ήησ5 
νγμ]σ] γο 4ο Ἰθαν απά 890 : 
ὅ ιο Ὀ]πά τοσσῖνο {]ιοῖν αἰσ]ιί, απιά 
ἴιο Ίαπιο γνα]]ς: (ο Ίορου αγο οἰοαηβος, 
απιά {ο ἀθαί θαγ; ἴἶιο ἀθαά αγα ταῖδοᾶ πρ, 

απά {ιο Ῥοου Ἰανο {ο σοβρο] ῥργοασ]μεὰ 
{ο {Ίνοπῃ. 
6 Απᾶ Ῥ]οβςοἆ 15 Ίο, πν]λοβοσνοχ 
βμια]] ποί Ὄο οβοπάσά 1π τηο, 
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Ίσκε ΥΠ. 29. 

(ο γοις Ἰναγ, απά {ο]] ο οἶνη γν]ναί (ήησς 
γο Ἠανο 566Ώ απά Ἰιοατά ; 
Ίου (]ναῦ ο Ὀ]πά εοο, 

νο Ίαπης γνα]]ς, ἴ]νο Ίορογς αγο οἸθαπφος, 
ἴπο ἆθαί σαν, ἴλο ἀσαά ατο γαϊδοᾶ, 
{ο ἴλο Ῥοου {ιο σοβρο] 15 ρυοασ]οᾶ, 

35 Απά Ῥ]ος8οά 15 Ίο, πΥ]οδοσγον 
εΊια]] ποί Ὦο οβοπάσα 1π 1ηο, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΥΠ. 

ΟΠΠΙΡΤ ΤΕΘΤΙΜΟΝΥ Το ἆοημν. 

Τ Απά α (Ίου 
ἀερατίεῖῖ, «οδα5 Ώοσαη {ο 5αὴ 
ππ{ο {]ιο πε ( [ες οοποθγηῖησ «ΓΗ, 
ἡγ]ιαί νιοπί γο οί ΠΠπίο {ιο γη]άθγηθες 
ἰο 56ο. «Α. τοεᾷ εΠαΚκοη γη ιο γνηπά 5 
5 Ῥυί ν]ιαί γγεπέ γο οι {ου {ο 966 2 
Α. Ἱπαπ ο]οί]οά ἵπ 5οβῦ ταπιοηί ὃ 
Ῥο]ο]ά, αγ ελα 
γθαν 5ο6ἳ οἸού]λίης 
αγο 1π Ἰπρ8) Ἠοι15οβ. 
5 Ῥυί νν]ναί γγοπέ γο οτί {ου {ο 9οο 2 
Α. Ῥτορ]εί 2 γοα, Τ 5αγ τπίο γοιι, 
απά Ίπογε (απ α Ῥτορ]οί. 
10 Ῥον Εἶ]ς 15 Ίνα οἱ ν/]νοπα 1έ 15 νέο, 
Ῥο]ιο]ά, 1 5οπά πιγ ΠΠΘΕΕΟΠσΟΥ 
Ῥοίογα {1} {πσα, γΥῖο]ι 5α]] Ῥγοραγο 
{γ Ὕναγ Ῥοίογο {μοο, 
1 Τεν] 1 5αγ ππίο γοι, Απποης 
ἔποπα λαί ατο Ῥογη ΟΕ ΥΥΟΠΊΘΙ 
ἴνοτο ἸαίἩ οί τίδοη α- στοαίου 
Έναν «ονη ιο Βαρίϊδί: ποιιο/ιδίαπ απο, 
ο ναί 15 Ἰοαςί 1π ένο ΚΙπσάοπα 
ος Ἡθανοπ 15 ρτοαίεσ απ Ἠο. 

13-15 ροου]αχ {ο Μαι. 
19 Ῥιἱ νν]ογουπ{ο 
βια]] Τ Ἰήκοι (5 σοπογα(Ιο Ὁ 

Τ{ 19 Ἰ]κο απίο οἹ]]άγοιι 

5 Απά νο ἴλο Πιοβδοησογς οἱ «)οἨπ 
πγογο ἀορατίοᾶ, Ίο Ώοσαπ {ο ϱροα]ς 
ππί{ο ἴ]ιαο ρεορ]ο οοποθγηῖπσ «ῇοἨ, 
Ἠγ]αί γνοπῦ γο οι Ιπίο πο σν]άογησςς 
{ΟΥ {ο 50ο ὁ Α τους 5α]κοη γνέ]ι {]ιο γηπά 
35 Ῥιῦ ναί νγοπίέ γο οί {ο {ο 5ος 2 
Α πηαη ο]οί]μοά ἴπ εοβι ταΙπιοπί 
Ῥε]ιο]ά, ἴνογ γν]]οὮ απο 
5ογσοαουΣΙγ αρρατο]]εά, απᾶ νο ἀε]οαίοα]γ, 
απο Ἰπ Κϊπσ5᾽ οοΓίς. 
36 Ῥαἱ νι]λαῦ νοηέ γο οί {09 {ο 5ο 
Α. Ῥτορ]εί» ὙΎσα, 1 5αγ υμίο γοι, 
απά ΠΙΕΙ πογο {απ α Ῥτορ]οί, 
5τ Τής 15 Ίο, ο ν]λοπα 18 15 νέου, 
Ῥο]ο]ά, 1 5οπά ΠΙΥ ΠΠΘΡΡΟΠσΟΘΥ 
Ῥοίογο (1γ {8οο, γν]]ο]ι ε]κα]]. Ῥνερανα 
{1γ γναγ Ῥοίοτο {λοο. 
3 Ῥου Τ 54Υγ πίο γοι, ΑπιοΏς 
ἤποδο λαί απο Ῥουη ΟΕ ΥΥΟΠΙΘΙ 
Ώπογο ἶ5 ποῦ α τοπίου Ῥγορ]ιοῦ 

Όνατ «ο {πο Βαρίκςς ιό 

Ίο (ναί 15 Ἰοαδί π ]νο Κπσάοπι 
ος ἀοα 15 στοαίον {απ Ίο, 

29-50 ροου]ίαν {ο Ίμ]κο. 
51 Απά {ιο Τιογὰ εαἱᾶ, ἨγΠονουπίο ἔ]χοιι 
δ]ια]] Τ Ἰ]κοι ο πιο οἱ ἐ]ῖς σοπογαῖοι 
απά {ο ναί απο ου Ἰ]κο 
55 Ἔμου απο []κο ππίο οί] νο 
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ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΙΧ. 16. 

χαθημένοις ἐν ἀγοραῖε, ἅ προσφωνοῦντα 

σοῖς ἑτέροις (αὐτῶν) 

1 (Κα)) λέγουσυ Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, και 
οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν, (ὑμῇ) 
καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 
18 "Ἠλ/εν γὰρ ᾿]ωάννης 
μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, 

χαὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει. 
19 "Ἠλθεν ὁ υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν 
᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, 

τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. 
Κα) ἐδικαιώθη ἡ σοβία ἀπὸ 

γῶν τέχνων αὐτῆς. 

Ίσκηο ΥΠ. ὁ2. 

ἐν ἀγορῷᾷ κχαθηµένοις καὶ προσφωνοῦσιν 
3 / 

αλλήλοις 

λέγοντες Ἠὐλήσαμεν ὑμῦ καὶ 
οὐκ ὡρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ἡ μῦ 
καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 

55 "Ἠλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς 
μήτε ἔσθων ἄρτον µήτε πίνων οἶνον, 

χαὶ λέγετε Δαιμόνιον Έχει. 
δε ᾿Ελήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ἔσθων καὶ πίνων, καὶ λέγετε 
. κ. / νο 5 , 
1δοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, 
φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 
9δ Καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ 
πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΥΠΠΠ. 

Οππιςτ)ς ἨΕΡΙΥ το ΤΗΕ ΦΟΕΙΒΕ ΥΠΟ ΟΕΕΕΒΕΡ ΤΟ ΕΟΙΠΙΟΙΥ ΗΙΜ, ΑΝΡ ΤΟ ΤΗΗ 

ὮΏΙβοΙΡΙΙΕ ΠΟ ΥΙΡΗΕΡ το ΒύΗΕΥ ΠΙ5 ΕΑΤΗΣΗ. 

ΥΤΠΙ. 15 Καὶ προσελθὼν 
τ. ν 
εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσχαλε, 

ἀκολουθήσω σαι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 
9 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς Αἱ ἀλώπεχες 

φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς 

τυῦ ἀνθεώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν χεφαλὴν 
χλίνῃ. 

53 "Έτερος δὲ τῶν μαθητῶν 
εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν ο 
πρῶτον ἀπελθεῖ καὶ »άψαιτὑνπατέρα µου. 
33 "Ο δὲ ᾿Γησοῦς λέγει αὐτῷ ᾿ Ακολούθει 

ὧοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς Ἀ3άψαι τοὺς 
ε ” / 

ἑαυτῶν νεχρούς. 

1Χ. ὅτ Καὶ (ἐγένετο) πορευοµένων αὐτῶν ἐν 
σᾖ ὑδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν 

᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέεχῃ (Κύριε). 
5 

Πα] η 
8 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς Αἱ ἀλώπεχες 

φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ 
σοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς 

ποῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν 

Ἀλίνη. 

δν Έἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ᾿Ακολούύθει µοι. 
“Ο δὲ εἶπεν Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι 

3 / .” / ΔΝ ΄ 

ἀπελθύντι πρῶτω 3άψαι τὺν πατέρα µου. 
5ο Ἐὖπεν δὲ αὐτῷ {ὁ ̓ Ιησοῦς) 
” κ. απ / ο Ἕ ε .” 

Άφες τοὺς νεχροὺς 3άψαι τοὺς ἑαυτῶν 
νεκρούς. 



... 

ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΟ. 

ΜΑΤΤΗΕΙΥ ΧΙ. 16. 

αέησ 1η ένο ππατ]κοί5, απά 
σας απίο {]οῖν {ο]]ουν», 
11 Απά εαγῖης, Ίο Ἰαγο ρῖροά απίο γοι, 
απά γο Ἠανο ποί ἀαποσά: γγο Ίανο 
πιουγηθά απίο γοι, απᾶ γο Ἰανο 
ποί Ιαπιοπίος, 
15 Έον ο οἶνη οαπιο ποιον 
οαῖησ που ἀη]ίπς, 
παπά ἴΠογ βαγ, Ἠο Ἰαί] α ἀον]]. 
19 Έ]ιο Θοι οἱ πΙΔΏ οππιο οαίἶπς 
απιά ἀτίπ] πα, απά {1ου καγ, 
Ῥε]ο]ά α πας σ]αίίοποις, 
απά α νΙπο-Ῥ]ρρον, α Ποιά 
οἱ ραῦ]σαπς απᾶ ΒΙΠΠοΥς: 
ια Ἰγπδάοπα 15 ]αδβοά οἳ 
μον ομ]άτοῃ. 
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Ίσκεε τσ]. 952. 

αίῖπι ἵπ ο πιατ]κοῦ-ρίασο, αιιά 
οα]]ησ οπο {ο αποίμοῦ, 
απά δαγίης, Ύγο Ἠανο ρ]ροά απίο γοι, 
απᾶ Υο Ἰανο ποί ἆαποσά; το ανα 
πιουχηθά {ο γοι, απά Υ6 Ἰανο 
ποῦ γγερῦ. 

[35 Έον «οἶη {ιο Ῥαρίϊεί οαπιο ποϊέ]ου 
οαΐπος Ῥγοας που ἀγιπ]απο πίηος 
απά γο Ραγ, Πο Μαί] α ἀον]]. 
δὲ Ἔ]μο ον οῇ τηΣΠ 18 6οΙπΟ σας 
απά ἀπη]άπο; απά γο αγ, 
Ῥε]ιο]ά α ο]αίζοποι5 ΙΔ, 
απ α νήπο-ρίρρογ, α Εῑοπά 
ος Ραρ]σαης απ ΒΙΠΠΟΥ | 
55 Ῥαί Ὑ]κάοπι ἵ9 Πηδϊβοά ος 
αἲ] Ἠου ομ]άτοη., 

ΘΗΟΤΠΟΝ ΥΙΠΠ. 

ΟΠΠΙΡΤ5 ἨΗΡΕΥ 1ο ΤΗΕ ΘΟΒΙΒΙΕ ΥΝΠΟ ΟΕΕΕΠΗΡ ΤΟ ΡΟΙΙΟΝ ΗΙΜ, ΑΝΡ ΤΟ ΤΠΕ 

ΤΙβΟΙΡΙΗΟ ΝΗΟ ΝΊΒΗΕΡ το ΒύΠΥ Π1β8 ΕΑΤΗΕΝ. 

ΥΤΠ. 19 Απά 

α οεγἰαϊπ 5οτ]θο ϱαππο, απά 5ατὰ τπίο Πηπι, 
ἸΜμρίου, ἵ ον] {οἱ]ουν (ἶιοο 

ψγΙίΠογκοσυον {οι σοο»ί. 
50 Απᾶ οεις Μαϊ] απίο Ἠϊπα, 
Τ]ο {οχο» Ἱανο Ἰο]θς, ὃς έ]ιο Ῥιγάς οἱ έ]ιο αἲτ 
Ἰανο ποδί5; Ῥιέ ένο Θοπ Ο6 π]αΠ 

Ἰαί] ποῦ ννηογο {ο Ίαγ Ἰ5 Ἰοας, 
5 Απά αποί]ιον οἱ Ἠῖ5 ἀῑδοῖρ]ος 
φα]ὰ πίο Ἠϊπα, 1μοτᾶ, εαΠαν πο Πγδί 

{ο σο απά Ῥ}γ ΤΗΥ {8ί]οΓ. 
35 Ῥπί Ἱσδις ϱαἷά πίο Ἠϊπα, Εο]]ονν Ίππο 
απά ]εί ἴ]ιο ἀεαὰ Ῥά9γ ναι ἀεαά. 

ΥΧ. δἹ Αι 16 οπής {ο Ῥα55, έἶναί, 5 {ου 
πνοηί 1η {πα γγαΥ, 
α οογίαϊΏ ΠπαΠ βαϊᾳ πίο Ἠίτη, 
Τον, 1 νν]] {ο]]ουν έἶνοο 

νηΙ(λογ6οσνοΥ οι σορ»έ. 
65 Απα ᾖοδις παἱά ταπ{ο Ἠ]πη, 

Έοχος Ἰιανο Ἠο]ος, απά Ῥιγάς οἱ (ιο αἲγ 
Ἰαγο πθρί5; Ῥιό ἴ]νο Ῥοι οἱ πια 
Ἠα{] πο νογο {ο 14γ 5 Πας. 
δ Απᾶ Ίο φα]ὰ ππ{ο αποί]ιου, Ἐο]]οιν πιο. 
Ῥαί ο ραἷᾶ, Τουᾶ, ασ πιο βγςύ 
{ο 5ο απά Ῥή1γ παγ {{1ου, 
50 ]οββ ϱαἷὰ τπίο Ηϊπη, 
Τμοί ἴἶιο ἀοπά Ῥχγ ἐἶνοῖιν ἀοαά. 
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ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

Ίὔοςβς ΡποκούκοΕΡ ΑαΑΙΝΕΤ ΤΗΕ ΟΙΤΙΕΒ ΟΕ (ΑΙΗΙΕΕ. 

Ματτπενυ ΧΙ. 21. 

51. Οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Ῥηθσαϊδάν" 
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἔγένοντο 
αἱ δυνάμεις αἱ γενόµεναι εν ὑμῶν, 

ψ. 1 5 / ῃ -” 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
µετενύησαν. 
33 ΤΠλὴν λέγω ὑμῖ, Τύεῳ καὶ Σιδῶνι 

δί 
΄ 

ἀνεχτύτερον ἔσται ἐν ἡμέοῳᾳ κρίσεως 
αν ή 
ἢ ὑμῆ. 

39 Καὶ σὺ Καφαρναούμ, ἢ ἕως οὐρανοῦ 
ὑψώθης, ἕως ᾧδου κατα ήσῃ. 

Ίπκε Χ. 18. 

19 Οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Ῥηθσα/δά: 
ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθήσαν 
αἱ δυνάµεις αἱ γενόµεναι ἐν ὑμβ, 
παλαι ἂν ἐν σάκχῳ καὶ σπυὸῷ χαθήμενοι 
ωετενόησαν. 

14 Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
ἀνεχτότερον ἔσται ἐν τῇ χείσει 
ὃὴ ὑμῖ. 
16 ᾿ Ν { νε! ” ] .” 

Καὶ σὺ Καφαρναούμ, μή εως του ούνξανον 
ε / ε! ”. ο , 

ὑψωθήση; ἕως τοῦ ἆδου καταΘοισασθήσῃ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Χ. 

Οοπητετ Έηλνκς πτς Ππανεντςσ ΕΑΤΗΕΕΗ ΕΟΕ ΠΕΥΕΑΙΙΝᾷ ΗΙΜΕΕΙΙΕ ΤΟ ΤΠΕ ΦΙΜΕΙΙΕ. 

35 Ἐν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ 
ο] 4 ” ” ” 

ἀποκειθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
3 -- [ω-ὰ ΄ / 

Ἐςομολογουμαί σοι πάτεβ, 

χύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γἄς, 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 
συνετῶν, καὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νηπίοις' 
- Να) ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως 
ἐγένετο εὐδοχκία ἔμπροσθέν σου. 

3η Τ[άντα µοι παρεδύθη ὑπὸ τοῦ πατξός µου, 

χαὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσχει τὸν ΥΣὸν 
3 να ΤΙο ΄ δὲ τρ σέρα, 

εἶ μή ο Πατήρ, οὐθε τὸν πατερ 

Ω 3 ν δ 

χαὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποχαλύψαι, 
Π 

31 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρῳ ἠγαλλιάσατο 
σῷ πνεύματι (ὁ ̓ Ιησοῦς) καὶ εἶπεν 
Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ, 
Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, 

ὅτι ἀπέχρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 
συνετῶν, καὶ ἀπεχάλυνψας αὐτὰ νηπίοις: 
Να) ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως 

εὐδοχία ἐγένετο ἔμπροσθεν σου, 
33 Καὶ στεαφεὶς πρὺς τοὺς μαθητὰς εἶπεν 

Πάντα ἁα παρεδύθη ὑπὸ τοῦ πατεός ου, 
καὶ οὐδεὶς γινώσχει τίς ἐστιν ὁ Υἱὸς, 

3 τς 
εἰ μὴ ὁ Πατὴρ, καὶ τίς ἐστι ὁ Πατὴρ 

3 Ν ε εν 

εί μιή ο Ὑὸς 

καὶ ᾧ ἂν ούληται ὁ Υἱὸς ἀπικαλύψα,. 
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οΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

ΊΥ0Ε8 Ρπονοὐνκοξῦ Α4ΑΙΝΦΤ ΤΗΕ, ΟΙΤΙΕΡ ΟΙ (ΑΙΙΠΙ/ΕΕ. 

Ματτηςκυ ΧΙ. 21. 

51 Ύγοο υπίο έπος, ΟογαΖῖπ ! που ππίο 
έοο, Βοί]ιδαϊάα ! {ου 1 πο πηϊσΒ{γ γνοτ]κς 
αν π]ο]ι Ίοεγο ἆοπο ἵπ γοι 
Ἰαὰ Όσοι ἆοπο ἵπ Έντο απά Βάση, 

Του νου] Ἠανο τοροπίοᾶ ἴοπφ ασο 
η εαοκο]οί] απά α5]ος. 
53 Ῥαϊ Γ εαν απίο γοι, ΤΠ πα] Ὦοα 
ππογο {ο]εγαῦ]ο {ον Έγτο απά ΒΙάοπ 
αἲ ἴο ἆαγ οἱ ]αάσπιοηπέ (χα {ΟΥ Υγοῃ. 
5 Απά έλλοι, Οαπρεγπα πα, ν]σ] αγί οχα]ίοᾶ 
υπίο Ἀθανοῃ, δ]λα]{έ Όο ὀγοιφ! ἄουνη {ο 1ο]1. 

Ίσκο Χ. 19. 

13 Ύγοο απίο που, ΟλογαΖίπ 1. γγοῬ Πίο 
ἠινοο, ῬοίΠραϊαα | {ου 1) νο πσ]όγ γνου]κ5 

αὰ Ῥοσπ ἆοπο ἵπ Έντο απά ΦΙάοπ 
γν]ΙοἩ Ἰανο Όσοι ἆοπο ΤΠ Υοιι, 
Όνου Ἰαά α στοαί γνή]ο ασο τοροπίαᾶ, 
εέίῖπο 1π βασ]κο]οί] απιά α5165. 
14 Ῥαἱ 16 μα] Ῥο 
πογο {οἸογαβ]α {ου Ἔγτο απά Βιάοπ 
αἲ ἴπο ]πάσπιενί, (απ {ου γοι, 
15 Απά (μοι, Οαρογπααπας ννλ]ο]ι αγ οχα]έοᾶ 
{ο Ἰσανυπ, «μα]] ο (Ἠταςέ ἆοννη {ο Ἰο]]. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Χ. 

Όπηιςτ ΤΗΑΝΚΕ 115 ΠΜΑΝΕΝΙΥ ΕΑΤΗΕΕ ἘΟΙΕΠ ΠΕΥΕΑΙΙΝΑ ΗΙΜΘΡΕΙ ΤΟ ΤΗΕ ΘΙΜΡΙ/Ε., 

35 Α{ ναί ἄπιο «{οδις απςνογοᾷ 
απᾶ κα, Τ (ναπ]ς ίποο, ο. Εαίιου, 

1,οτά οἱ οανοπ απά οαγ{11, 
Φεοαιδο οι Ἰαδί Ἠιά (Ἴχοςο ὑἨήησς 
{οπι ἔ]ια γῖδο απά Ῥγιάσηί, 

απᾶ Ἰναξέ τονοα]οά {ποπ ππίο Ῥαῦςς. 
35 Ένοι 5ο, 11ου; {ο 8ο 1ὲ βορπιοᾶ 
σοος 1π (1 εἰσ]ί. 
5τ ΑΙ ηπσς ατο- ἀε]]νογοᾶ 1πίο πιο 
ος παν Εαίλογ: απά τσ ταν Κπονγοί]ι 
Όιο ο, Ὀτπέ {πο Ἐαί]ιου; 

ποϊίμον Κπουγο]ι αΠΥ πα {πο Εαί]νου, 
δαυε ἴο 30Ἠ, απά Ίο {ο 1ΙΟΠΙΡΟΕυΕΥ 

έλα Φον] τονοα] ήπια, 

5] Τη Οιαί Άοις ἆοδς το]οῖοσα ἵη ερίχῖέ, 
απά εαἴά, Τ θναπ]ς ου, Ο Ἐαΐλον, 

1,οτᾷ οἱ Ἠαανοι απᾶ οαγί]ι. 

ναί οι Ἰαδί λΙά ἴΊνονο (]ήησς 

{νοπη ἴ]ιο γνῖδο απ ρταᾶσηέ, 
απά Ἰαςί τονοα]ος] ἰ]νοπι Πίο Όαλος : 

ὀγοΏ 5ο, Μαίμου; {ο 5ο 16 δοσπιοὰ 
5οος ἵπ {Ἠ1γ οἶσμί, 

33 ΑΗ ἠππσς αγο ὀο]νογος {ο πο 
ο πι Ἐαίλου: απά πο ΠΙαΠ ἸςποννοίἩ 
Ίο ιο Βοη 18, Ῥαξ ἐ1ο Ἐπί]ου: 
απά ν]ιο ιο Ἐαί]ιου 15, 

Ῥαέ ο ΘοΠ, απά Ίο {ο γγ]οῦι 
νο 8ου. γγ]] τονθα] Ἠϊπι, 
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ΡΗΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Τατς Τουρ) ῬΕΑΥΓΕ. 

Ματτηςσνν ΥΙ. 9. 

19 ΤΙάτερ ἡμῶν ὅ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ἁγιασθήτω τὸ ὕνομά σου" 
10 ᾿Ἠλθέτω ἡ βασιλεία σου: γενηθήτω 
σὸ έλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ 

ἐπὶ γῆς" 
“1 κ 2/ ε αν Ν 3 / 

Τον ἄρτον Ίμων τον επιούσιον 

δὸς ἡμῶν σήμερον" 
13 Καὶ ἄφες ἡμῦ τὰ ὑφειλήματα 
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν" 

15 Κα) μὴ εἰσεγνέγχης ἡμᾶς εἷς πειρασμιόν μὴ εἰσενέγχῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμύν, 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὺ τοῦ πονηροῦ. 

ΡΡΟΤΙΟΝ 

Ίσκε ΧΙ. 9. 

3 Πάτερ (ἡμῶν ὁ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς) 
ἁγιασθήτω σὸ ὕνομά σου" 

᾿Ἑλθέτω ἡ βασιλεία σου" (Υενηθήτω 
σὺ Ἀέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῶ καὶ 
ἐπὶ γῆς.) 
5 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν" 
5 Κα) ἄφες ἡμῆ τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν 
παντὶ ὀφείλοντι ἡμη 

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμµόν 

(ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ). 

ΧΙ. 

ῬΑαΠτ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΡ Μουντ. 

ΥΠ. 7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῆ» 
ζητεῖτε, χα) εὑρήσετε" 

Ἀξούετε, καὶ ἀνοιγήσετοι ὑμῆ. 
δ Πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμεώνειυ 
χα ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ 
χρούουτι ἀνοιγήσεται. 
ὃ Ἡ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν 
αἰτήσει ὁ υἱὺς αὐτοῦ ἄρτον, 
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ; 
εν ΕΙ και Ἴχθὺν αἰτήσει, μὴ 
ὕφιν ἐπιδώσει αὐτῷ : 

“ 

απ Ἐ) οὖν ὑμεῖς πονηρο) ὄντε 
οἴδατε ρα, ἀγαθὰ διδύνοι 
τοῖς τέχνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον 

ὐπ πατὴρ ὑμῶν ὁ μι. σοῖς οὐρανοῖς 

ώσει ἀγαθὰ τοῖς 

αὐτοῦσιν αὐτόν, 

ο 

δοθήσεται ὑμῶ: 
εὑρήσετε" 

κά 3 ο ΄ ε ο 

εοὔετε, κα ἀνοιχθήσεται ὑμῆ. 
ον ὁ 3 ο” .. 

ἂς γὰρ ὁ αὐτῶν λαμάνει, 
καὶ ὁ ῥητῶν εὑρίσχει, καὶ τῷ 

/{ 

Ἀρούυντι ἀνοιχθήσεται. 

Τΐνα δὲ ἐξ ὑμῶν σὺν πατέρα 
αἰσήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, 
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ : 

ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ Ιχθύος 
ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει ; 

12 Ῥοεου]αν {ο Τ,ακο. 
1ο . χ ε δ” 4 κε / 

Ἐ/ οὖν ὑμεῖς πονηεο) υπάρχοντες 
5/ , . λλ ώς. 
οδατε δόµατα ἀγαθὰ διδύναι 
τοῖς τέχνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον 
. Ν . .. .” 

ὁ πατήρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ 
µ σ . 

δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς 
3 . 

αἰτοῦαιν αὐτόν ; 



1ν ΤΗΕ ἀΟΒΡΕΙΙΑ. φ46 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Τπῃο Τ,οπ08 ΒΠΑΥΡΗ. 

Ματτπεν ΥΙ. 9. 

Σ Οι Ἐαθιον γν]ποὮ ατί Ἱη Ἰλοανοῃ, 
ἨΠα]]ουγεὰ Ῥο {γ παπηο. 
10 Έ]μγ Ἰπσάοπα οο/1ο. 
Πιν η] Ὦε ἆοπα 
1π οατί], αξ ἰἱ ἶς ἵπ Ἰοανοῃ. 

11 (νο τις ἐλῖς ἆαγ οι ἆα]γ Ῥγοσά. 
13 Απά {οχσῖνο 5 ο. ἀθῦί», 
45 νο {ογσῖνο 
οασ ἀοβίου», 
15 Απά Ἰοαὰ ας πο Ιπέο {οπιρίαοη ; 
Ραΐέ ἀοῑνον 15 {οια ον]]. 

| 
| 

Ίσκε ΧΙ. 9. 
΄ 

| Ους Εαίνον σν]]ο] αγί τη οαναι, 
Παἱονγοᾷ Ῥο (πγ παππο, 
ΤΠγ ΚΙπσάσπα οοπ1ο, 
Ἐν ανν] Ῥο ἆοπα, 
45 ἵη Ἠθανθη, 5ο 1η οα){1. 

ὃ (Ἴνο 5 ἆαγ Ὁγ ἆάγ ος ἀα]γ Ὀτουά. 
3 Απά {ονοῖνο τ15 ος εἶπβ: 
{ου νο 45ο {ογρῖνα 
ονογγ οπο {λα 15 Ἱπάορίοά {ο 5. 
Απά Ἰοαὰ 15 πού Ππίο ἑοπρίαου; 
Ραέ ἀε]νον 5 θνοπα ονΙ]. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

Ῥλητ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΕΠΜΟΝ ΟΝ ΤΗΡ οσντ. 

ΥΠ. Τ Δεὶς, απά 1έ εἶια]] Ῥο σίνοη γοι ; 
5οοῖς, απά γο εἶα]] Επιά; 
Κποοῖς, απ 16 5α]] Ώο οροπος τιπ{ο γοι : 
8 Έον 6νοΥγ οπθ {]αί αθ]κοίμ, τοσαῖνοίἩ ; 
απᾶ Ίο ἐἶαί 5οο]οί]ι, Επάθί]; απά {ο πάπα | 

Εναί Κποοκοαίμ, 16 εα]] Ῥο οροπας, 
ὃ Οµ νη]ναξ πιαη 15 {λογο οἳ γοι, Υ/ΊΟΠΗ, 
1{ Ἠ]9 5οη αξ]ς Ὀτοσά, 

νν]] ο ρἶνο Ἠΐτη α 5ίοπο 2 
19 Ον 1{ 1ο αλ]ς α Π5Η, γη] Ἡο 
6ῖνο Ἰήπι α 5ογροηί 2 

11 Τ{ γο (ιαπ, είπᾳ ον!], Ἰκπουν 1ου; 
{ο σῖνο ροοὰ ρ]εῖ5 απίο γοιν μάγο, 
Ἠουν πιποὮ Ίποσο 5α]1 γοιι; 
Ἐαί]νον γν]ο]ι 15 ἵπ Ἠθανοπ σῖνο 
βοοᾷ (ήπσς {ο ἔοπι ἐἶναί αδίς Ἠάπα ὁ 

ὃ Δεὶς, απ 16 οα]] Ῥο σἵνομ γοι ; 
5οο]ς, απά γο μα] Επά: 
Κποσῖς, απά 16 εἶνα]] ο οροποά πηίο γοι. 
19 Έον αγοτγ οπο (αΐ απκοί], τοσοϊγοί ; 
απά Ίο (ναί 5οο]κοίμ, βπάσί]; απά {ο Ἰήπι 
Οιναί Ἰκπουκοίι, 16 θ]να]] Ῥο ορεπος. 

11 Τα βοη βμα]] αξίς Όγουά 
ΟΕ αηΥ ο/ γοι ναί 15 α {αΐ{1ος, 
πν]] ο σἶνο Ἠ]πα α 5ἴοπο ὃ 
οἳ 1 Ίο αθῖς α Πδ]ι, σν]] Ίιο 
{ον α Π5]ι οἶνο Ἠ1πα α 5ογροπί ὁ 

132 ροοπ]αν {ο Ἰμακο. 
19 Τ{ γο {ἶιοπ, Ὀσιπσ ονΙ], πιουν Ίου 
ο ρῖνο σοοᾷ οἵις απίο γοιν οἰη]άνοι ; 
Ίιουν 1ΠΙΙΟΗ ΠΟΥ β]α]] γοις 
Ποανοπ]γ Ταΐ]ιον σῖνο 
ιο ἨΗο]γ Βριπέ {ο ποια (ναί αρίς Ἠΐπη Ὁ 



246 ῬΑΒΑΙΙΕΙ ΡΑΘΡΑΑΕΡ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΠΙ. 

ΟΗΠΙΕΤ ΑσΟὉΞΕΡ ος οΑβτινα οὔὐτ Αα Ώμεντι ΕΥ ΤΗΕ ΡΟΜΕΠΕ ΟΕ ΒΚΕΕΙΖΕΒΟΒ. 

Ματτηςευ ΧΙΙ. 22. 

ο” 

35 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ 
δαιµονιζόμενος τυφλὸς καὶ χωφός" 

χαὺ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν 
(τυθλὸν καὶ) χωφὸν λαλεῦ καὶ βλέπεν. 
3 Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι 
χα) ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς 
Δαυ[ὸ : 
3 Ο) δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον 
Οὗσος οὖκ ἐκεάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ 

ἐν τῷ Βεελζεθούλ ἄρχωτι τῶν δαιµοίων. 

36 Ἐ]δὼς δὲ (ὁ Ἰησοῦς) τὰς ἐνθυμήσεις 
αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία 
µερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, 
χαὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰχία 
ὠερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς οὗ σταθήσετα,. 
36 Κα) εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐχεάλλει, 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη" πῶς οὖν σταθήσεται 
ἡ βασιλεία αὐτοῦ » 

5τ Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεξούλ ἐκξάλλω τὰ 
δαιωύνια, οἱ υἱο) ὑμῶν ἐν τίνι ἐκεάλλουση ; 
διὰ τοῦτο αὐτο) χριτα) ἔσοντοι ὑμῶν. 
35. Ἐ) δὲ ἐν πνεύµατι Θεοῦ ἐγὼ ἐκξά).λω 
τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
« 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ίσκε ΧΙ. 14. 

14 Κα) ἦν ἐχεάλλων 
δαιµόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν" 
ἐγένετο δὲ τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος 
ἐλάλησεν ὁ χωφός. 
Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλωα" 

16 Τμὲς δὲ εξ αὐτῶν εἶπον 

᾿Ἐν Βεελζεξοὺλ. τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων 
᾿ / λ : “ᾱ 
εχξάλλει τὰ δαιμόνια. 

16 Ῥοεου]αν {ο Τμακο. 
1 Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα 
9 3 αν» ο ιὴ εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία 
πο εν Δ . ον 3 
εφ ἑαυτὴν διαερισθεῖσα ερημοῦται, 
χα) οἶκος 
ἐπ) οἶκον πίστει. 
19 Ἐ/ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς 
ώ 3 ε Γ ο ” ΄ 

ΕΦ ἑαυτὸν διεµερίσθη, πῶς σταθήσεται 
ε ΄ ” ” ” ΄ .) 

ᾗ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἓν 
Βεελζεξοὺλ ἐχεάλλειν µε τὰ δαιµόνια. 
159 Ε/ δὲ ἐγὼ ἓν Βεελζεβοὺλ ἐκξάλλω τὰ 
δαιµύνια, οἱ υἱο) ὑμῶν ἐν τίνι ἐκοάλλουσιν ; 
διὰ τοῦτο αὐτοὶ ἑ μῶν χριταὶ ἔσονται. 
30. Ἐ) δὲ ἓν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκξάλλω 

Ν 2/ 2/ .” 

τὰ δαιµόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ε νι, ” ιο 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 



ΙΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΙ. 24Τ 

ΘΕΟΤΊΙΟΝ ΧΙΙ. 

ΟπΠΗΙΕΤ ΑοοῦΒΕΡ ΟΕ οΑββτινα οὐτ Α Ώμντι, ΒΥ ΤΠΙ ΡΟΝΕΠ ΟΡ ΒΕΕΙΖΕΡΤΗ. 

ΝαλΊταςεν ΧΙ. 99, 

33 μον πας Ῥτοισ]ιί πέο Ἠηὰ 
οπ6 Ῥοβεοςθοᾷ γ(Ἡ α ἀογ]], 
Ῥ]πά απά ἀαπιο; απἀ Ίο Ἰοα]ες Ἰήπῃ, 
ΙΠΕΟΠΙΠΟἨ ας 
ο Ὀλπά απά ἀἆππιῦ Ῥοί] ερα]κο απά βαν. 
35 Απά αἱ] ιο Ῥεορ]ο Ίγογα αππαζοᾶ, 
απᾶ εαϊᾶ, 15 πού {Πῖς {πο 5ου οἱ 1)λανιά 2 

-. Ῥυΐ πνηοη ἴμο Ῥ]ατίςος Ἱιεατά Ιέ, ΄ 
ἴπνευ εαἰά, Τμϊς {ε]]ουυ ἀοίλ πο οαδί οιέ 
ἀον]]ς, Ῥαί Ὦγ Ῥεο]ζοριαῦ, ἴιο ῥγίποε 
ΟΕ {νο ἀον]]». 

3δ Απά ᾖορας που ἐ]ιοῖν {οπφ]ή, 
απά εαἷά απίο Ίλοπα, Ἐνοτγ ΙΙπσᾶοπι 
ἀῑνιάεά ασαϊηςέ Ι1{5ε]έ 15 Ὀτουσ]ιέ 
{ο ἀαεο]αίῖοα: απά ουοτγ ΟΙ ος 
Ἰοιςα ἁῑν]ιάεά ασαϊπδί 15ο] 
εια]] ποί 5ίαπᾶ : 
35 Απά 1 Βαίαπ οα5έ οιξ βαΐαη, 
Ίο 15 ἀῑνιάεά ασαϊηςέ Ἠϊπηδε]; 
Ἰουγ ελα] παν 5 Ἰπσάοπι 5ίαπά 5 

5 Απά ΙΙ Ὦγ ῬΒεε]χεραρ οαςί ού 
ἀαν]]ς, Ὦγ πν]οπι ἆο γοιν ο]ι]είγοτι 
σαδύ ἔλοπα οί ὁ. ἰλοτοίοτο {ευ 5μα]] 
Ῥο γοιγ ]πάσο». 
ο μεςΙ 
σα»έ οί ἀενῖ]ς Ὦγ ιο βριπέ οῇ αοᾶ, 
ἔ]ιεπ ιο ΚΙπσάοπα οἳ 6οἆ 
6 60Π1Θ µπίο γοι. 

Ίυκε ΧΙ. 14. 

1 Απά Το γγας οαδίῖηπσ οπ6 
[-α ἀογ]], - 
Ἱ απ 16 γνας ἀππηῦ, 
Γ Απά 1 οαη]θ {ο Ῥα55, ποπ 
νο ἆθν]] Ίνας σοπο ου6, ἴμο ἀππιῦ εραΚκο ; 
απά ἴ]ο Ῥοορ]ο γγοπάστες. 

16 Ῥπιί 5οπιο ΟΓ έΊνοπι 
βαἷά, ο οαδίαίἩ οτί 

ἀθν]]ς {μτοιισ] Ῥεο]σεραῦ ἴπο ομ]εβ 
οϐ ιο ἀθν]]5. 

16 Ῥοου]ίαν {ο Τμ]κο. 
11 Ῥπί Ίνα, Κποννπσ {οῖν (λοασ]ιί», 
βα]4 ιπ{ο ἔλαια, 1νευγ Κάπσάοπα 
ἀῑνιάεά ασαϊπςύ 15ο] 15 Ῥτοισ]ιί 
{ο ἀοδο]αίοι; απά 
α Ἠομςο ἀῑνιάοά ασαϊηδί α. οιςα 
Ρι]]οί]. 

{18 ΤΡ Βαίαπ αἶδο 
Ῥο ἀῑνιάσά ασαϊηςε Ἠήπηξο]{, 
Ἰουυ λα]. Ἡῖ5 ΚΙπσάοπι δίαπα 2 
Ῥοσααςο γο 5αγ {λαί Τ οαδί οί ἀον]]5 
Ώιγοισ] Βοο]ζοριῦ. 
19 Απά ΙΤ Ὦγ Βοο]σοεραῦ οαδέ ού 
ἀαν]]ς, Ὦγ ν]λοια 4ο γο 8οη5 
σαδέ ἴλοπι οί ὁ. ἐλογοίοτο 5Πα1] {1ου 
Ῥο γοιν ]πάσος. 
5 Ῥαε 1 Τ νι νο βησον οἱ αοά 
σαδί οαὲ ἀονι]ς, 
πο ἀοιβύ {ο Ιήπσάοπα οῇ αοᾶά 
19 60Π16 προη Υοι. 



2485 ΡΑΠΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΘΘΑΕΣ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΥ. 

Της ἵΓκοιβΑαν 9ΡΙΗΙΤΕ. 

ΜΑΤΤΗΕΥ ΧΙ. 49. 

43 "Οταν δὲ σὺ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ 
ἀπὺ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δ ἀνύδρων 
τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ. εὑρίσχει. 
3 Τότε λέγει 
Ἐ]ς τὸν οἶκόν µου ἐπιστεέψω 

ὅθεν ἐξῆλθον. 
Καὶ ἐλθὸν εὑείσχει σχολάζωτα, 
σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
35 Τότε πορεύεται καὶ παραλαμεάνει 
ωεθ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα 
πονηρύτερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθύντα 
Χατοικεῖ ἐχελ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 
ποῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 

Ἆ . 
τῶν πρώτων. 

Ίσκε ΧΙ. 24. 

3 "Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθη 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων 
σύπων ζητοῦν ἀνώπαυση, καὶ μὴ εὑρίσκον 

λέγει 

"Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου 
ὅθεν ἐξῆλθον" 
35 Κα) ἐλθὸν εὑρίσχει 
σεσαρωμένον καὶ κεχοσμημένον. 
35 Τότε πορεύεται χαὶ παραλαμεάνει 
α , 
ἕτερα πνεύματα 
πονηρύτερα ἑαυτοῦ ἑπτὰ, καὶ 
χατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ 
σοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 

ο . τῶν πρώτων. 

ε Ν 
ἐλθύόντα 

έσχατα 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

ΤΠΕ ΡΟΒΙΡΒΕΞ ΑΝΡ ῬΠΔΗΙΡΕΕΡ ΞΕΕΚ Αα ΦΙΕΝ, 

. 
Τότε ἀπεχρίθησαν αὐτῷ τηὲς 

σῶν γραμµατέων καὶ Φαρισαίων λέγωντες 
Ἀλ/δώσχαλε, «έλομεν ἀπὸ σοῦ ση εῖον 

δεῦ, 
59 'Ο δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτοῖε 

Τενεὰ πονηρὰ καὶ µοιχαλὶς σηµεζον 

ἐπιζητεῖ, καὶ σηωεῖον οὗ δοθήσεται αὐτῇ 
εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Τωνᾶ τοῦ προφήτου. 
40 "Ωσπερ γὰρ ἦν ᾽]ωνᾶς 

ἐν τῇ κωλίῳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας 

καὶ τρεῖς νύχτας, 

οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
εν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας 

χα τρεῖς νύχτας. 
41 "Ανδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν 

τῇ χρίσει μετὰ τῆς γε'εᾶς σαύτης χαι 
5, 

χατακεινοῦσιν αὐτήν' ὅτι µετενόήησαν 

σ-. 7 

Ν 
{ 

3» "Ἠρξατο λέγειν 'Ἡ γενεὰ αὕτη 
γενεὰ πονηρά ἐστι σηµεῖον 
ζητεῖ, καὶ σηµεῖον οὗ δυθήσεται αὐτῇ 
εἰ μὴ τὺ σηµεῖον ᾿]ωνᾶ (τοῦ προφήτου). 
8 Καθὼς γὰρ ἐγένετο ᾿]ωνᾶς 
τοῖς Νμευίταις σηµετον, 

ε! 3’ γε ε 3 ΄ 
οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ο ω / 

σῇ γενεᾷ ταύτῃ. 

Φου ν. 92. 
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ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΓ. 

Τπε ὈκοιεΑδν 8ΡΙΠΙΤΑΒ. 

ΜΑτΤτΗσιν ΧΙΙ. 49. 

5 Ὕγ]ιοη {νο ππο]οαη βΡΙΠέ 15 σοηο οιῦ 
ο α τηση, Ίο γγα]]κοί]ι (γοιισ]ι 
ἆτγ Ῥίασο», 5εο]πο τοδί, απ 
Ππαείᾗ ποηο, 
α Τ]οη Ίο ςα1(]ὰ, Τ νη]] ποξι ντ 
Ιπ{ο παΥγ Ἠουξο Ώ οσα Ὑοπσς Τ ο Άπια 
ους; απά πο ε 9 οοπιο, Ίο Βπιάαί]ι 16 
οπαρίγ, περί, απά σανη]εος. 
45 ]ου σοοί]ι Ἰθ, αιιά (π]κοί]ι 
η] Ἠϊπηςο]{ 5ονοπ οἴ]λογ ερϊτῖί5 
11ΟΥΘ γν]οκοὰ απ Ἰήπαδο]/; 

απᾶ {που οπίου ἵπ απά ἀνγο]] ἔ]νονο : 
απά ιο Ἰαεί είαίο οἳ ἐλαί πλαπ 
19 ΥΥΟΥ56 {Παη ἴιο Πτεί. 

Ίσκε ΧΙ. 24. 

Γ 38 Ύλοη ἴἶλο αποῖοση αρ]πῖέ ἵ5 σοπο οαῦ 
ο α πΙαΏ, 1ο γγα]κοί] (λγοιισ]ι 
45γ Ῥ]αςσ8, βοο]ίπςο τοδύ; απά 

βπάΙπσ ποπθ, 
Ίο α1(, Τ πνϊ]] τοίαν 
πη{ο ΤΗΥ Ἠοιιδο γγ]λοπςο Τ οαπηο 
οἱ. 35 Απά γνλοη Ἡο οοπισίἩ, Ίο βπάθί]ι 16 
ινορί απά οαγη]δ]ιος. 
3 Ἔμοι σοοί]ι Ίιο, απιά {ακοίλ 
{ο άπα 6ονοπ οἴμον αρ]ζ5 
1ΠΟΥΘ γκο (ἶναπ Ἠήπηδο]/ς 
απᾶ ἴπογ οπίου 1π, απά ἆντο]] {ιοτο : 
απά ιο Ἰαδί δίαίο οἱ ἐαῦ τησ 
15 Ίγουςο {απ (λα ᾖγαῦ, 

. ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΥ. 

Ἐπεη ΒΟΠΒΙΒΕΒ ΑΝΡ ῬΠΑΠΙΞΕΕΣ ΒΕΕΚ Α ΦΙΟΝ. 

55 μοι οονίαϊη οί ἴἶο βογῖθοΒ απᾶ 
ο ἴνο Ὦ]αχίδοςς απδγγογος, 4ΥΊΠ5, 
Μπαρίετ, γα γγου]ά 50ο α 5ἶση 
Ώοπα {έ]θο, 
35 Ῥπί Ἰιο απβυνογθᾶ απά 5αἷὰ τππ{ο {θιη, 
Ἆπ ονΙ] απά αἀπ]ίογοις σοπογα[1οή 
βεελε[]ι α[ῖον α δἶσιτ απά ἴ]ογο 5]α]] 
πο αἴσῃ Ῥο οἶνοπ {ο 1έ, Ὀιαέ 
{ιο εἶσπ οἱ {1ε ΡγΟΡΛΕί νΓοπάς: 
0 Ῥου 48 ζοηας γγα5 
ἔΊντου ἆαγς απά ἔἼχτου π]σ]ί5 1π 
ένο ννηα]ε)ς Ῥο1]γ, 
80 β]α]] (ἶιο Θοι ο{ πιαπ ο 
{νπορ ἆαγ5 απά Ἴγου πἰσ]ιέ5 ἵπ {ιο 
Ἰοατί οί ἴἶνο οατί]. 
31 Τ]ιο πποη ο Ἀίπουο εἨα]] τίεο 
η ]αάσπιομί γη] (5 σοπογαίΙο, 
απά Ίνα]. οοπάσπηπ 16: Ῥοσπιιβο 
{που τοροπίο αἲ νο ργοασμῖπς 

30 Πο Ῥοσαπ {ο 54Υ, 
ΤΠή5 1ς απ. ον]] σοποταΙοη : 
ου 5οε]ς α 5ἶσις απ (λογο 5ἰια]1 
πο αἶση Ὄο νο 16, Ῥιαῇ 
Όιο εἶση ος 1; οπας νο Ῥτορ]οί, 
50 Έον α5 ἆοπας νναδ 
α εἶσπ ππίο έλο Ἀππον]ίο», 

5ο βα]] αἱξο ένο Θοπ οἱ πιαπ Ὦο 

(ο (5 σοπογαίΙοῇ. 

Όρο Υ. 2. 



200 ῬΑΒΑΙΙΕΙ, ΒΑΡΡΑΕΡ 

Ματτῆηειυ ΧΙ. 41. 

εἷς τὸ κήρυγμα ᾽Ιωνᾶ, καὶ) ἰδοὺ 
πλεῖον Ἰ]ωνᾶ ὦδε, 
43. ἨῬασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν 
σῇ χρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 

, : αν ομς 
ταύτης καὶ χατακρινεζ αὐτήν" 
ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 
ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, 
χα) ἰδοὺ πλεον Σολοωῶνος ὧδε, 

Φορ ν. 41. 

Ίυκε ΧΙ. ὁΙ. 

51 Ῥασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν 
δρ ΄ - υ ” 3 [κά . ο σῇᾖ ξίσει μετὰ σῶν ἀνδρῶν τῆς γενεῦς 

ταύτης καὶ κατακεινε; αὐτοὺς" 
ὅτι ἠλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, 
χα) ἠδοὺ πλεῖον Σολομιῶνος ὧδε. 

55 "λνδρες Νμευίται ἀναστήσονται ἐν 
ρω σα ω. ο / 

σῇ χρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 

χατακρινοῦσιν αὐτήν' ὅτι µετενόησαν 
εἰς τὸ χήρυγµω ᾿]ωνᾶ, καὶ Ιδοὺ 

αν 5 Ξ ον π 

σλεζον ᾽Τωνᾶ ὧδε. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧγΙ. 

ῬδΕτ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΗΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μοῦντ. 

Ὑ. 16 Οὐδὲ χαίουσιν λύχνον καὶ 
σιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 

επ ο 3 

γΙ. 3ὲ "Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
ὁ ὀφθαλμός. ᾿Εὰν οὖν ὃ ὀφθαλμός σου 
ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου 
φωτεινὸν ἔσται" 
35 ᾿Εὰν δὲ ὁ ὀρθαλμός σου πονηρὸς 
ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. 
Ε) οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος 
ἐστίν, τὸ σχότος πόσον. 

-- 5 

7η “ 

55 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας εἰς χρυπτὴν 
τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μιόδιον 
ἀλλ) ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
ἵνω οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωση., 

8 'Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
ὁ ὀφθαλμός σου. Οταν ὀφθαλμός σου 
ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου 
φωτεινόν ἐστη" 

ἐπὰν δὲ πονηθὺς ᾖν 

χαὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινό». 
56 Σχόπει ουν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σο) σκότος 

ἔστίν. 



ΙΝ ΤΗΕ, ἀΟΡΕΕΙ ΑΡ. 

Μαπτηςευ ΧΠ. 41. 

οί ζοπα5;: απᾶ, Ὀε]ο]ά, α σγθαίου 
Όλα ἆοπας 15 Ἠσγο, 
3 Τ]ο ᾳπθεπ οϐ έλα 5ου] εἶνα]] τῖςο 
τρ Τη ἴ]λο ]αάσπποπί γη] 
Ες σοπογαἶοῦ, απ Ίνα] οοπάθαη 18: 
{ου 9ο 6.Π16 {Γοπα ἴ]λο {{ογΠιοΝί 
Ρατίς ο{ ἴιο οατί]ι {ο Ίχους ἴἶιο 
ψήδάοπα ο βοἱοπποῦ; απᾶ, Ὀο]ιο]ά, 
α στοαίου (απ Ῥο]οππον 15 Ἰσγο. 

Ὀου ν. 41. 

201 

Ίΐσκε ΧΙ. 91. 

δι Τμο απιοσπ οἱ ένο φοέ] επα]] τ]δο 
αρ ἵπ ἴλο Ππάσπησπί γνέ ἴ]λο Ἰηοή ος 
ή5 σοπογαὔῖοη, απά οοπάσ λοπη : 
{0 5ο οα1ηο Εοπι ο έπιοςί 
Ρανί5 ο{ ἴο οαγί] {ο Ίσα ἴ]ιο 
νκάοπι ος ΒοΙοπιοἩ: απἀ, Ώο]ιο]ά, 
α σγοαίος {απ ΒΟΙΟΙΠΟΠ 15 Ἠογο. 
93 Ἔ]ιο πποη οἱ ΝΙπονο] 5Πα]] τῖδο πρ 
η ο ]πάσπιοπί γν]θ ἐς σοπογα Ίο, 
απιά εα]] οοπάσπιπ 16: {ον ἴΠογ 
τοροπίοᾷ αὖ ἴλο ρτοας]ίπς ος {οπα5; 
απᾶ, Ὀσμο]ά, α στοαίοχ έ]απ ο οπας 15 Ἰουο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧγΙ. 

Ῥδητ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΠΕ Μοσντ. 

Τ’. 16 Ναϊίλον ἆοσ πιοῃ Πσ]ῇ 
α οππᾶ]ο, απά ραΐ 16 
υπάον α Ῥτε]ια], Ῥαΐί οἨ α 
οαπά]ορί]οῖς : 
απ 16 σ]νεί]ι σ]ιό 
ππίο αἱ] (ναί απο ΤΠ 

΄ ο 

ΥΠ. 33 Το Πσ]ιί οἱ ἶιο Ῥοάγ 15 ἴἶιο 6γο : 
Ἡ Ὀιογοίογο (Ἰήπο ογο ὖ6 5ἶπρ]ο, 
Πνγ νι]ο]ο Ῥοάγ ε]αῖῖ νε {αἲ] οἱ Πο]. 
5 Ῥυί 1 πο ογο Ὦο ονΙ], {11 γν]ιο]ο 
Ῥοᾶυ α]αΙἰ ο ΒΗ1 οἱ ἀατ]κος», 
Τ{ Ειεγείογο {ιο Πσ]ιί | 
(λα 15 1π {ορ Ὦο ἆατ]κηοςς, 
Ἠουν στοαί 15 ναί ἀατ]κιορς | 

ιο Ἠοιιςο. 
ο 

58 Νο ππαῃ, πΊοη Ίο Ἠαί]ι Πο]ιίοά 
α οαπᾶ]ο, Ῥα(οί]Ἡ 16 ἵπ α 5οοτοῦ Ῥ]ασθ, 
ποϊζμον ππάογ α Ῥας]μα], Ῥαέ οη α 
σαπα]οδί]ο]ς, (ια που γγ]]ο οοππθ Ιπ 
ΠΙΔΥ 50ο {πο Πσ]ή, 

δα Τ]ιο Ἰσ]ί οί ἴἶιο Ῥοάγ 15 ἴἶο ογο: 
Πιογοίογο γνηοιι {μ]πο ογο 15 α]πσ]ο, 
Ον ν]ο]ο Ῥοάγ αἱξο 15 {111 οἱ Πσηί; 
Ῥαϐ ποπ ἐμίπο ογο 15 ονΙ], {1ιγ 
Ῥοάγ αἱδο 15 {111 οἳ ἀατ]κιορ». 
Ἔα]κο Ἰιουά (]ογοίογο (ναί ἐἶνο Ηρ]νὸ 
| ν/Ἠ]ο]ι 18 1π ορ Ὦο πο ἆατ]κπορββ, 



ΡΑΒΑΙΙ ΕΙ, ΕΔΡΡΘΑΕΡ 

ΡΗΟΠΠΟΝ ΧΥΠ. 

ΦΑΤΥΙΚᾷς5 ΟΕ ούΕ ΤΟΕΡ ΟΝ ΡΙΕΕΕΕΒΕΝΤ ΟΘ600ΑΦΙΟΝΑΒ. 

Ματτπευ ΧΧΙΠΙ. 26. 

3-5 Οὐαὶ ὑμῆ, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποχριταί, ὅτι καθαρίζετε σὸ ἔξωθεν 
σοῦ ποτηβίου χα) σῆς παροψίδος, 
ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ 
ἀχρασίας, 

ἃ ἁ εν 

3. Οὐα) ὑμῆ, γαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον 
χαὶ τὸ ὤνηθον καὶ τὸ κύμινου, 
καὶ ἀφήχατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, 
σὴν χρίσι καὶ τὸ έλεος χαὶ τὴν πίστιν. 

Ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀχκεῖνα 
μὴ ἀφεβαι. 
5 Οἱ Φαρισαῖοι, δο. 
5 Φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν 
τοῖς δείπνοις καὶ 

τὰς πρωτοκαθεδρίως ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

Ἰ. Καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

5 Οὐαὶ ὑμῦ, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποχριταί, ὅτι παρομοιάζετε 
τάφοις χεχονιαένοις. 

4 Δεσμεύουσι δὲ φορτία 
βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 

ὥμους τῶν ἀνθεώπων, 
σῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν 
οὗ «έλουσι χινῆσαι αὐτά. 

3 οΟὐα) ὑμῶ, γβαμµατεῖς, διο. ὅτι 
οἰχοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν 

χα) κοσμεῖτε τὰ μινηεῖα τῶν δικαίων, 
8ο Καὶ λέγετε Ε)) ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις 

- ; ας 
τῶν πατέρων ἡμῶν, 
οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν ποινωνοὶ (αὐτῶν) 
ὡς να βάαν : τί 
ς σῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 

ὭὨστε µαρτυρείτε εαυτο!ς 

ὅτι υἱοί ἐστε τῶν Φονευσάντων 

τοὺς προφήτας. 

92-55 ῬοουΠαν {ο Μαέ. 

Ίσκεοα ΧΙ. ὃ 

5 Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι 
σὸ ἔξωθεν 
τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίναχος αθαρί ετε; 
τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέµει ἁρπαγῆς καὶ 
πονηρίας. 

. ἄ εν 

3 ἸΑλλὰ οὐα) ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 

ὅτι ἀποδεχατοῦτε σὸ ἠδύοσμον 
χαὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, 

καὶ παξέεχεσθε 

χρίσιν χαὶ τὴν . ο, τοῦ Θεοῦ: 
σι εν 
έδει ποισαι κἀ 

μὴ παρεὔαι. 
36 Οὐα) ὑμῖ τοῖς Φαρισαίοις, 

ὅτι ἀγαπᾶτε 

τὴν πρωτοχαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

χα) τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

3 Οὐα) ὑμῖν (γεαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ὑποκριταί) ὅτι εστὲ ὡς 

τὰ μνηµεῖα τὰ ἄδηλα. 

Ε] 
Οτι Φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία 

Δ ὑυσεάσταχτα, χαὶ αὐτοὶ 

46 

ἐν) τῶν δακτύλων ὑμῶν 
) / ν΄ ΄ 

οὗ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. 
.ν κ 

“τ Οὐα) ὑμῆ, ὅτι 
οἰκοδομεῖτε τὰ µνηµεῖα τῶν πεοφητῶν, 

ο) δὲ πατέρες ὑμῶν 

ἀπέχτειναν αὐτοῦς, 
ὃ Ἔβρα µάρτυρές ἐστε 
καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων 
«ο ΦΑΗΑ ἳ 
ὑμῶν, ὅτι αὖτοι μὲν ἀπέκτειναν 
αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε (αὐτῶν τὰ 
μνημεία). 



ο άδα 
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ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠΙ. 

ΒΑΥΙΝΑΒ ΟΕ οὐΠ Τ/ΟΠΡ ΟΝ ΡΙΓΕΕΠΕΝΤ ΟΟΟΑΒΙΟΝΑ. 

Ματτπσν ΧΧΙΠΙ. 256, 

35 Ύγοο υπίο γοι, 5ο/μος απά 
Ἐ]λαχίσους, Ἰγροοσπίο5 1 {ον γθ πια]κα οἼδα 
Όια οπίδιάο οἱ νο «πρ απά οῇ {νο ρἰαίίου, 
Ῥαέ πνήπ (ου απο ΓΗ11 
οἱ ετίογἰίοπ απιὰ οχο055. 

ι ᾿ . 

35 Ὕοο Πίο γοι, 5ογίοθς απᾶ 
Ἐλατίδεο», Ἰγροοτϊίος ! {ον γο ραγ ἰῑί]ιο 
οἱ πη]πέ, απά απϊθο, απά οΙΠΥΠΗΙΗ, 
απά Ἠανο οπη(έοὰ ἴἶιο γνοϊσ]ί1ου 
πηα{{ου5 οἵ έ]ο ανν, ]αάσπισηί, 
ΠΙΘΤΟΥ, απιά ΕΙ : 
Ώιοδο οισ]ιό Υο {οἼαγο ἆοπο, 
απά ποῦ {ο Ίοαγο {ο οἴ]ον ππάοπο, 
3 ῶμο Ῥμαπεοςσ», ἅο, 5 Απά Ίονο 
Πιο πρρογπποξύ ΤΟΟΙΗ5 αἲ {οα»ίς, 
παπά ἴλιο ο]ίεΓ 5οαί5 ἵπ ο ΑΥΠασοσιιθΒ, 
{ Απά στοοίῖηπσς ἵπ ἔ]λο πιγ]κοίς, 

κ 3 κ 

3Τ Ύγου ιπίο γοι, 5ογῖρος απά Ῥ]ιατίους, 
Ἰγροσσῖέος | {ον γα ατο Ἰ]κο πηίο 
ννη]ίοὰ 5ορα]σ]το». 

α π κ 

4Ἐου (]ιογ Ὀϊπά θανγ Ῥαγάσης, 
παπά στ]ονοιΒ {ο Ὦο Ῥουπο, 
απά αγ οπα ΟΠ πποΠ)5 ελου]άσγ; 
Ῥυέ νου (Ποπηδε]νος νη]] τοῦ πηογο 
Ώνοπα νι οπο οἳ (οῖν Ππσους, 

3 3: 3 

1 Ύγου ππίο γοι, 5ογἶρος, διο. 
Ῥοαύπιιδο γο Ῥιη]ά (ῑιο (ον 
οἳ ἴιο ῥρτορ]ιοίς, απά σανη]ς]ι 
ενα δορυ]σμτος οἳ {ιο τ]σΠίσοι», 
50 Απά ραγ, 1 νο Ἰαά Ῥοδυ 1π 
Ώιο ἆαγ»ς οἳ ους {α4]1ογΕ, να νγοιι]ἀ 
ποί Ἠανο Ώοσν ρατίακκους ση] {ἶνοια 
1π {πο Ῥ]οοά ος ιο Ῥτορ]ιαίς, 
51 Ἠγ]ονοίογο γο Ὦθ Ἠ]ίπορεος ππίο γοιί- 
εε]νος, ἐἶιαί γο απο {]ιο ομί]άγοι οϐ {ποια 
πν]σ]ι Ἰς]]οὰ {νο ρτορ]οίς, 

52-55 Ῥοσυ]αν {ο ἉΤαίε, 

Ίυύκε ΧΙ. ὁ9. 

5 Νουν ἆο γα 
Ῥ]ανῖδοσς πηα]κο οἶθαῃ 
ὕιο οπίδιάο ος ιο οι απά ἔἶο Ῥ]αίζου ; 
Ῥαέ γοιν Ἱηννανά ρατί 15 ΡΗΙ 
ος τανοπίπσ απά γοκοάπος». 

ι ι Μ 

43 Ῥι{ πνου απίο Υοιι, 
ἘΠαχίδοος | {ον γο (ῑί]ιο 
πηπί απά ταθ, απά αἲ] πιαππογ ος Ἰογῦς, 
απᾶ ραξδ5 οΥοῦ 
Παάρπποπίύ 
απά {ιο Ίουο οί ἄοά : 
ἴ]νοδο οιισΏί γο {ο Ἠαγο ἆοπο, 
απά ποί {ο Ίοανο (]ιο οἴἶον ππάοπο. 
35 Ὕψου ππίο γοι, Ῥ]ιατῖοςς ! {οΥ γο ογο 

Όλο αρρονπηορί 5οαΐς η {ιο ΒΥΠασΟΡΊΕΡ, 
απά στοςίῖησς ΙΠ ἴ]λο πλητ]κοίς. 

4 Ὕγοο ππίο γοι, εογῖρος απά Ῥμανίεοςς, 
Ἠγγροοσγ]ίος | {ον γο αγο 38 
6ΥάΥο5 πλ] αρροαχ ποῦ. 

κ 

46 Ἐογ γο Ἰαάς πηον γηἩ Ῥατάσις 

5ΠΙογοις {ο Ῥο Ῥουπο, 

Ἀπᾶ Υο γοπγεο]νος {οιιο] πού 
Όιο Ῥηχάσης σέ οηο ο γοιν Πησογς. 

57 Ύψου ππίο γοιι | 
{ου γο Ῥιη]ά (νο εορυ]οἨνος 
οἱ ιο ῥΡτορ]ιαί», 

απά γοὮγ [α{ογΒ 

Ια]ος (ἶνοπι, 
5 νι]ν γα Ῥοαν γιος» 
Όναί γο α]]ουν ιο ἀοσᾶς οἱ γοις {αί]ους : 
{ου (1ογ Ἱπάεοά Ἰ]]ος (ἶνοπι, 
απ γο Ῥι]ά (οις εορι]ο]γεν, 
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Μαπτησν ΧΧΙΠ. 94. 

84 Διὼ τοῦτο ἰδοὺ 
ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας 

χα) σοφοὺς χαὺὶ γβαμματεῖς' (καὶ) 

ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε; 

καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε 
ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν 

χαὶ διώξετε ἀπὸ πύλεως εἰς πόλιν" 
86 "Ὅπως ἔλθῃ ἐφ ὑμᾶς 
πᾶν αἷμα δίκαιον 
ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς 

ἀπὸ τοῦ αἵματυς” ΑΕελ. τοῦ δικαίου ἕως 

τοῦ αἵματος Ζαχαξίου υἱοῦ Βαραχίου, 

ὃν ἐφονεύσατε μεταδὺ 
τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ Ἀυσιαστηξίου. 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῆ, ἦξει πάντα ταῦτα 
ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 

ῬΑΠΒΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΘΡΘΑΟΕΡ 

Ίσκε ΧΙ. 49. 

49 Διὰ σοῦτο καὶ ἡ σορία γοῦ Θεοῦ εἶπεν 
Γι Εγὼ) λΑποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας 

χαὶ ἀποστύλους, καὶ 
ἐξ αὐτῶν ἀποχτενοῦσιν 

χα) ἐκδιώξουσιν, 
6ο "Ίνα ἐκζητηθῇ 
σὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ 
ἐκχυννόμενον ἀπὺ χαταβολῆς κόσμου 
ἀπὺ τῆς γενεᾶς ταύτης, 

᾿᾽Απὸ αἵματυς ᾿ Αξελ ἕως 
αἵματος Ζαχαρίου 
σοῦ ἀπολομένου μεταξὺ 
οῦ Ἀυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" 
Να) λέγω ὑμῖ, ἐκζητηθήσεται 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΥΠΙ. 

ΤΗΕ ΤπιΑνενκ ΟΕ ΤΗΕ ΦΟΒΙΒΕΘ ΑΝΡ ῬΗΔΗΙΡΕΕΡΒ, 

ΧγΙ. 6" δὲ ᾿Τησοῦς εἶπεν αὖτο 
᾿Ορᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς 

ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 
Χ. δ Οὐδὲν γάρ ἐστιν χεκαλυμμένον 
ὃ οὐκ ἀποχαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν 

ὃ οὗ γνωσθήσεται. 
5Ί Ὅ Ο λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ αν 
εἴπατε ἐν τῷ φωτί: καὶ ὃ εἷς τ 
οὓς ἀκούετε, 

... Ας μίαν / 
χηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων. 
κο 

Ἆ .. 3 Ν ” 3 4 

μὴ φοβεῖσθε ἀπὺ τῶν ἀποκτεννόντων 
σὺ σώμα, 

Ν Ν Ν Ν { 9 ιο] 

τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναµένων ἀποκτεβαι" 

ωὸ 

φυβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν 
δυνάµνενον 
καὶ ψυχὴν καὶ σώμα ἀπολέσαι ἐν γεέννη. 

35 Οὐχ) δύο στεονθία ἀσσαρίου πωλεῖται ; 

ΧΠ. 1"Ηρζατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς | 
αὐτοῦ πεῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὺ τῆς 
ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὴν ὑπόκρισις. 
3 Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμµένον ἐστὶν 

οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ χευπτὺν 
ο) γνωσθήσεται. 
᾿Ανθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, 

ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὺ 
οὓς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταµείοις, 

χηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 
4 Λέγω δὲ ὑμῆ τοῖς φίλοις µου, 
μὴ φοθηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποχτεννόντων 
τὸ σώμα καὶ μετὰ ταῦτα 
μὴ ἐχόντων περισσύτερόν σι ποιῆσα,. 
ὁ "Ὑποδείξω δὲ ὑμῦ σίνα φοβηθῆτε" 

φοθήθητε τὺν μετὰ τὸ ἀποκτεβαι 

ἔχοντα ἐξουσίαν 
ἑωεαλεῶ εἰς τὴν γέενναν. 
Να) λέγω ὑμῦ, τοῦτον φοκήθητε. 
5 Οὐχὴὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων 

ο 5 
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8 Ἠλεγείογε, Ὀε]ο]ά, 
1 «επ απίο γοι Ῥτορλείς, 
απά γγ]δο ΠΟΠ, απ 501065: 
απιά 8οππο ο ἴἶχοπα γο ναί]. {1 
απά οτασΙΎς απά 5οπιο οἱ (θα 
εια]] γο 5οουγσο 1π γοΥ 5ΥΠασΟΡΙΘΒ, 
απά Ρογ5οοιίο ἴἶοπα {ποπ ΟΥ {ο οἵ(γ : 
95 Τ]αί απροα γοι ΤΠΑΥ 6ΟΠ1Ο 
1] νο τισ]έσοοις Ῥ]οοά 
εἶιοά προπ {ιο οατί], 

Άοπι έλα Ῥ]ουά οἳ τισ]ίέθοις Α Ρε] 
ππίο {ιο Ῥ]οοά οἱ Ζαολατία», 
8οἩ οἱ Ῥαγασ]ίας, γνοπι γθ 5ἶουΥ 
Ῥοένγεση {ιο {οππρ]ο απ {1ο αἰίας. 
36 Τεγί]η 1 5αγ ππίο γοι, ΑΙ] {λοςο (ήπσς 
ενα] οοἵπε προῃ {Π]6 σοπογα{ἴομ. 

Ίσκε ΧΙ, 49. 

35 Τ]ογοίογο αἶ5ο βαϊά ἴ]νο γηήκάοπα ο{ ἀοά, 
1 νν]] βοπᾶ (ἶοπι Ῥτορ]οί5 απά αροΡί]ο5, 

' απ 8οπιο οἱ ἔἶποιη που 5μα]1. 5ἰαγ 

απ Ῥογεοςι{ο : 
50 Τμαύ 
ἴνο Ῥ]ουά ο{ αἲ] ἴἶνο Ῥνορ]ιοίβ, σΥ]]οἷν 
γγας Ίος {οσα έ]ιο {ουπάαΙοπ ος {]χο γνοτ]ά, 
ηαΥ Ῥο τοςιγος οἱ 05 σοποταὔίοη ; 
δι Έτοπι {ο Ῥ]ουά οἳ Αα], 
απ{ο {ο Ῥ]ουά οἱ Ζαο]ατίας, 
Νίο Ῥοτίσ]ιοά 
Ῥοέγαοι {ια αἰίαν απᾶ {ιο {θιπρ]ο : 
γογΙ]γ, 1 5αΥ πίο γοι, ΤΠ 5ια]1 νο 
τοηπῖτοά οἱ (ή σεπογα(1ομ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠΙ. 

Της, ΤΙΕΑΥΕΝ ΟΕ ΤΗΝ ΘΟΠΙΡΗΡ ΑΝΡ ὮΠαΠΙΡΕΗΕ, 

ΧγΙ. 6 Τ]ιοῃ «οδις εαἷά ταπέο {]λοπῃ, 
Τα]λκο Ἰιοσά, απά Ώσαυγατο οἱ {ιο Ίοαγοῃ 
οἱ ιο Ὦ]ιατῖσεος απἆ οἳ έλο βαάάπορος, 
Χ. 35 Έου ἴἶιετα 15 ποί]Ιπσ οογοτεᾷ, 
ναί ενα]. πο Ῥο γονοθα]ος : 

απά 14, ελαί Πα] πο Ὦο ΚΠΟΥΥΗ. 

5τ γαι Τ ἴο]] γοι 
ἵπ 4αγκηοςε, {μας εροα]ς γο ἵπ Ισ]ηί : 
απά ναί γο Ίθαγ 1Π πο 681, 
Όναί Ῥτεαςσ]ι γα 
ἩροἨ. {11ο Ἠοιδο {0Ρ8. 

38 Απά {οαν πο έἶνοπα νλ]ο]ι ΙΙΙ] 

ένο Ὀοάγ, Ῥαέ αγο ποῦ 
αΌ]ο {ο ΙΙ] ἐἶιο 5ου] : 

Ῥπέ ταί]ιου {σαν Ἠϊπαι σνηΙο]ι 

15 αὐ]ο 

ο ἀοξίτογ Ῥοίμ 5ο] απά Ῥοάγ ἵπ Πο], 

59 Άγο ποί (Νο ΕΡαΓΓόΥν5 5ο]ά {ον 

ΧΙΙ. 1 Ἡο Ῥοσαπ {ο εαγ ππίο Ἠῖς ἀδαρίος 
Πνεί οί αἲ. Ῥογγατο γο οί ἰ1ο Ίοανοπ 
ο ἴλο Ἐαχίσος», νο] 15 Ἡγροςγ!ςΥ. 
" Ῥου ἴ]ογα 15 ποίµ]πο οογογθᾶ, 
Όναί ε]α]] ποί Ὦο τογνοα]ος ; 
ποϊί]ον Ἠ]α, ενας εα]] πού Ῥο Ίκπονγη. 

5 Ἔογοίοτο, πν]αίδοσνον γο Ἠανο βρο]οη 
ἵπ «αγ]κηοβς εα]] Ῥο Ἰοαγὰ ἵπ ἴ]ιο Ισ]: 
απά ναί γνΙο] ο Ίανο βΡοΚαπ 1 (ο οἱ 
ἵπ ο]οβοί5 ϱ]ια]] Ῥο ργος]αϊπιοᾶ 
προ {πο Ἠουμςδο {0)8. 
4 Απά Τ Ραγ ππίο γοι, ΠΥ ΕἸοπας, 
Ῥο ποί α[γαῖᾷ οῇ ἴἼνοπα ένας 11 
Όινο Ῥοάγ, απᾶ αἴτον (λαέ Ἰανο πο ΠΙοΥΘ 
Οαί που «απ ἆο. 
δ Ῥυιί Τ γν]] {ονονγανη γοιι γΊχοπα 
Υο α]ια]] {οαγ: Έδαν Ἰήπα, ὧν] οἷι 
α[ιου Ίο Ἰαί]ι Ἰα]]ος, Ἰναί Ῥονγον 
(ο σακέ Ιπίο 1ο]: 
γθα, 1 54Υ τπίο γοι, Εσαν Π111, 
δ Αγο ποί Ώνο ΕΡΓΟ 5ο]ά {ου 
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χα) ἓν ἐξ αὐτῶν οὗ πεσεῖται ἐπὶ 
τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πωτρὸς ὑμῶν. 
90 "Υμῶν δὲ χα) αἱ τρίχες τῆς κεραλῆς 
πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 

51 Μὴ οὖν φοθῖσθε" πολλῶν στρουθίων 
διαφέρετε ὑμεῖς. 
ΕΡ] αν οι [ια ε / 

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογῆσει 

ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω κἀγὼ . 
5) 3 ο... ο] , 

ἐν αὐτῷ εωπροσθεν. σοῦ πατρύς µου 

σοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 
55 "Ὅστις δὲ ἀρνήσηταί µε ἔμπεοσθεν 

[ο 3 ΄ 3 / - 3 ἀ τρ, ΔΝ 

σῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι χἀγὼ αὐτὸν 
δωπβοσθεν. τοῦ ουσ ρᾶξ µου 

σοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
19 "Οταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, 

μὴ µεριωνήσητε πῶ 
ἢ τί λαλήσητε: 
δοθήσεται γὰρ ὑμῶν 
ἐν ἐκείνη τῇ ὥρῳᾳ τί λαλήσετε. 

ῬΑΒΜΑΙΙ ΕΙ, ΡΑΡΡΑ(ΕΡ 

Ίσκεο ΧΙΙ. 6. 

δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιω 
ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
τ ἸΑλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς χεφαλῆς ὑμῶν 

πῶσαι ἠρίθμηντω. 
Μὴ φοεεῖσθε' πολλῶν στρουθίων 
διαφέρετε. 
5 Λέγω δὲ ὑμῆ, πᾶς ὃς ἂν ὁὑμολογήσῃ 
ἐν ἐμοὶ ἔμπεοσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθεώπου ὁμολογήσει 
ἐν αὐτῷ ἔμπ προσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 

5 3Ο δὲ ἀρνησάμενός µε ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεσαι 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 

10. ΦΙπ ασαἹηεῦ ἴ]ιο ΗοΙγ (Ποςί, 6οο Ρ. 99. 
1 "Οταν δὲ φέρωσι ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συνα- 
γωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, 
μὴ μεριωνᾶτε πῶς ἀπολογήσησθε 
ο Ἂν 
ἢ σί εἴπητε" 
13 Τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρῳ ἃ δεῖ εἰπεῆ, 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΙΣ. 

Ῥλδπτ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΗΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μουντ, 

γΙ. 35 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῆ, 
μὴ μεριμνᾶσε τῇ ψΨυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, 
(κα) τί πίητε) μηδὲ σῷ σώματι ὑμῶν σί 
ἐνδύσησθε. Οὐχ) ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν 

σῆς τρυφῆς χα τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 
56 ᾿Ἐμωελέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 

ὅτι οὗ σπείρουσιν οὐδὲ «ερίζουσιν 
οὐδὲ συνάγουσι εἰς ἀποθήχκας, καὶ 

ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τεέφει αὐτά" 
οὐχ. ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτων; 
πείς ὃς ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 
πεοσθεῖναι ἐ ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ 

πῆχυν Ένα; 

98 -- ᾿ μα / , Αα 

Κα) περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε : 
χατωμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀργοῦ πῶς 

33. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
μὴ μεριωνᾶτε τῇ ψυχῇ (ὑμῶν) τί ράγητε, 
ὠηδὲ τῷ σώματι τί 
ἐνδύσησθε. 'Η ψυχὴ πλεζόν ἐστιν 
τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματυς. 

3 Κατανοήσατε τοὺς χόραχας, 
ὅτι οὔτε σπείρουσιν οὔτε 9ερίζουσιν, 
οἷς οὐχ ἔστιων ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήχη, καὶ 
ὁ Θεὸς τρέφει αὐτοὺς" 

πύόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 
ο. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν (ωεριμνῶν) δύναται 
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεβα, 
πῆχυν (Ένα) : 
το τς οὖν οὐδὲ ἐλάχχιστον δύνασθε, 
{ περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε Ξ 

2η Κατανήσατε τὰ χρίνα, . 

ω 

ν 
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α [ατιήης  απά ος οῇ (οι εα]] πού 
{α]1 ο έλα στοιπιά γηλλοιέ γοιγ Ἐπίλου, 
50 Ῥιΐ ιο νουγ Ἰαῖν οἱ γοιγ Ἰοαὰ 
ατα αἲὶ παπιθογος. 
51 Έραν γε ποῦ {λεγοίοτο; γθ αγθ 
ος πιοτο ναΐπιο ἔἶναη ΠΠΔΠΥ ΡΑΥΤΟΥΥΝ. 
33 Ύμγ]λοκοενου (λογοίοτο 
εΠα]] οοπ{θςς πο Ῥθίογο 1ΠΘΠ, 
πα ν]] Τ οοη{ο5ς 4ἶδο 
Ῥοΐογο παιγ Ἐαίλον σΥλῖοὮ 15 ἵπ Ἠθανεῃ. 
58 Ῥιέ ν]οδοσγον ελα]] ἆοπγ πιο 
Ῥείογο 1ηθΗ, πα γν]] 1 αἶ5ο ἆθπγ 
Ῥο[ογο πΙΥ Εαίλου γν]ῖο]ι 18 η Ἰθαγο, 

15 ἙῬνἱ νν]ιοη (Ίογ ἀο]νον γοι πρ, 

{αἷκο πο {]οισαὲ Ἰουν ος π]ιαί 
γο βἰα]] δροαίς ; 
{ου 1ὲ εἰα]] Ὃο σῖνοι Υοιι 
1η ἐἶναί 5.απιο Ἠοιιγ π]αῦ Υο 5ια]] εροαῖς, 

ΤΝ ΤΗΕ αΟΡΡΕΙΑ, 267 

Ίκε ΧΙΙ. 6. 

Όνο Γατίλίπσς, απᾶ ποῖ οΠο ΟΕ έἶοπι {8 
{ογσοίίεπ Ῥοείοτο ἄοά 
Ἰ Ῥπέ οΥοη {ο νουγ Ἰναῖτν οἱ γοιν διὰ 
αγο αἲ] παπαροτος. 
Έσαν πούῦ {λοτείοτο; γο ατα 
ΟΕ ππογθ Υα]ο (απ ΠΠΑΠΥ ΕΡΗΥΓΟΥΥΒ. 
8 Α]ρο 1 βαγ πηίο γοιι, η οβοθναυ 
Πα]] οοη{ο5ς πιο Ὦθ[ογο ΠΊθῃ, 

Ἠΐπα 5ια]] ο Θοπ ΟΕ πηΗ 48ο οοη{θ58 
Ῥείοτο (ιο απσε]ς οἱ ἀοά : 
δ Ῥιΐ Ίο (ναί ἆθπ]οίὮ τηο 
Ῥοΐογο Π1ΘΗ, 5Ἡα]] Ώο ἀοπίιοά 
Ῥοΐογο {πο αποσο]5 οῇ (αοἀ, 
19 91η ασαἶηοί {ο Ηο1γ (ποεῦ.---Βοθ Ρ. 89. 
11 Απά ποπ (116γ Ὀνίπο γοι πηίο {πο 
5γπασοσιθς, ὃς ΠΠ{Ο πηασἰδίγαΐο», ὃς ΡΟΊΥΟΤΒ, 
ία]ο γο πο {λοισ]ί Ίου οἳ σηί ἐλίης 
νο 5µα]] 4Π5ΊΟΥ, ΟΥ ναί γο 5μα]ἱ 5αγ : 
13 Ῥου {ο Ἠο]γ (οςύ δἰα]] έθαςἩ γοιι 
ἵη ἴλο δ8πηθ ουχ γ]αῦ γὸ οασΏξ {ο 5δΥ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΙΧ. 

Ῥλδητ ΟΡ ΤΗΕ ΒΘΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μουντ. 

ΥΠ. 35 ῶμογείοτο Τ 5αγ υπίο γοι, Τα]κο πο 
ΠΠπουσ]έ {ον γοις 6, ννπαῦ Υο 5]ια]] οαί, 
ος πν]αί Υο λα] ἀγίη]ς ; 
πογ γοί {ον γοιτ Ὀοάγ, ναί γο ε]ια]] 
Ριί οἩἳ. 15 πού {ο 15 πιογο (απ πιθαί, 
απά νο Ῥοάγ λατ ταπχοπί 
35 ἙῬο]ιο]ά {ιο {ουγν]5 οἳ έἶιο αἲγ: 
{ος {1ου 5ο’ ποί, ποϊίλοχ ἆ4ο {ο τοαρ, 
ΠΟΥ σαί]ον Ιπίο Ῥαγης: 
γοί γοιτ Ἰθπγοπ]γ Ἐαίλον (οσο οί (νου, 
Άτο γε ποί πιο] Ῥοίίοτ (ἶναπ 
έπεγ. 
17 Νο οἳ γοι, ή (αἰάπσ (ουρ]ί, 
σαη αὖά οπο οπΕΙ{ απίο Ἰΐ δίαίανο Ὁ 
35 Απά 

νἩν {πε γε ἐπουιρ]Ώί {ου ταπιεηί 
Οοπβ]άεχ {ἶιο 11ος οί ἔπε βε]ὰ, 

33 Τ]ιοτοίοτο Τ 8αΥγ ιπίο γοι, Τα]ο πο 
ἠιοισΗί {ου γοις Ἠΐα, γγαῦ γο 5μα]] οαέ ; 

ποιον {ων ές Ῥοάγ, γν]αί γο 5]να]] 
ΡαῦοἩῦ. Ὁ Το Π{ο 1 πογθ έἶχαπ 1ηθα6, 
απά νο Ῥοάγ 15 1πογο (λατ Ταἰπιθῃ8, 
3 (οηβΙάου νο γανοθης : 
{ον (αγ παϊίῃμοχ 50ΟΥ ΠΟΥ Υ68Ρ 1 
ανλ]ο]ι ποϊ(λθν Ἠανο δίογο]ιοιβθ που Ώαγῃ ; 

απά ἀοά {ορᾶοί]λ {ᾖποιη. 
Ἠονν 1ηΠΟ] ππογο 4γο γο Ῥείέου έλα 
ιο {ουν]ς 
35 Απάᾶ γν]]ο]ι οἱ γοιι, στ (αἰΐης (λοιισλέ, 
σαπ αάά {ο 5 εἰαίατο ος οὈΙ Ὁ 
35 Ί[γο (οι Ὃς ποί αὓ]ο {ο 4ο 
ναί (μπι πν]]ο]ι 1 Ἰθαςί, 
ΝΗΥ ἰαΚθ γο {ποισΗί ἔου έο γεβέ 
1 0οηβιάεν ἔἶνε 1ος 

Ε 
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αὐξάνουσιν' οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν. 
3. Λέγω δὲ ὑμῶ ὅτι οὐδὲ Σολομὼν 
ἐν πάση τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεδάλετο 

« ει] { 

ὡς ἓν τούτων. 
50 Ἐ/ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀργοῦ σήμερον 
ὄντα καὶ αὔειον εἰς κλίδανον βαλλόμενον 
ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὗ πολλῷ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ; 

81 Μὴ οὖν µεριμνήσητε λέγονσες 
τι ῥάγωμεν ἢ τί πίωµεν 
ἡ τί περιαλώμεθα᾽ - 
55 Τιάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 
ἐπιῤητοῦσιν' οἶδεν γὰς ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος ὅτι χεῄ {ζετε τούτων ἁπάντων. 
35 Ζητεῖτε δὲ πεῶτον σὴν δικαιοσύνην 

καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 

30. Θησαυρίζετε δὲ ὑμῶ Αησαυροὺς 
ἐν οὐρανῶ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 
ἀφανίζει, καὶ ὅπου χλέπτα/ 
οὗ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσῳ. 
3. "Ὅπου γάρ ἐστι ὁ Ἀησαυρός σου, 
ἐκεῖ έσται καὶ ἡ Χαρδία σου. 

ῬΑΠΑΙΙ ΕΙ, ΒΑΡΘΡΑαΕΡ 

Ίΐκε ΧΙ. 97. 

(αὐξ άνει" οὐ Χοπιᾷ) οὔτε νήθει οὔτε 
ὑραίνει" λέγω δὲ ἑ ὑμῶν οὐδὲ Σολομιὼν 
ἐν πάση σῇ δξῃ αὐτοῦ περιεοάλετο 
ὡς ἓν τούτων. 
38 Ἡ/ δὲ ἐν ἁγιῷ. σὺν χόρτον σήμερον 

ὄντα χα) αὔριον εἰς χλίδανον βαλλόμενον 

ὁ Θεὺς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 

3 Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε 
τί θάγητε καὶ τί πίητε, 

καὶ μὴ µετεωρίζεσθε" 
50 Ταῦτα γὰς πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου 
ἐπιζητοῦσιν' ὁ ών ον ὁ πατὴρ οἶδεν 
ὅτι χεή {ζετε τούτ 

51 Τ]λὴν ο 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 

92 απᾶ ρατί οἱ 98 ροου]ῖαν {ο Ίμακο. 
Θησαυρὸν ἀνέχλειπτον 
εν τοῖς οὐρανοῖς, 

ὅπου κλέπτης 

οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 
δὲ "Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ Ἀησανρὸς | ὑμῶν, 
ἐκεζ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧ. 

Τηξς ΏυτΥ ος ΥΝΑΤΟΗΕΟΙΙΝΕΡΒΕ, 

ΧΧΙΥ. “3 ᾿Εκεβο δὲ γινώσκετε, ὃτι 
εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης 

ποίᾳ ῥυλαλῇ, ὁ ἁλέπτης ερχεται, 

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν 
διορυγῆναι τὴν οἰχίαν αὐτοῦ. 
- Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἔτοι οι, 
ὅτι ᾗ οὐ ὥρῳ δοκεῖτε 
: τι 

{ 
ελ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

«6 Τές ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 

5 Τοῦσο δὲ γιώσχκετε, ὅτι 
εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης 
ποίᾳ ώρῳ ὁ ἁλέπτης ἔρχεται, 
ἐγρηγόρησεν καὶ οὐκ ἀφῆχεν 
διορυχθήναι σὸν οἶκον αὐτοῦ. 
ον Καὶ ὑ μεῖς οὖν γίνεσθε ἔτοιμοι, 
ὅτι ᾗ ώρα οὐ δοχεῖτε 
ὁ υἷὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐ ἔρχετα,. 

41 ροου]ατ {ο Ἰμακο. 
3 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οὐκονόμος 



ΤΝ ΤΠΕ ἀΟΡΡΕΙ5. 

ΜΑττΗειΥ ΥΠ. 28. 

Ἠον {που στου’; {αυ {οἱ] πο, ποϊί]οτ 
4ο {ευ ερίπ: 3 Απά γοί Τ 5αγ ππίο γοι, 
Τ]αί ουοπ Βο]οπποη, ἵπ α1] 5 σ]οῦγ, 
πνα5 πο αγταγοςᾷ Ἰ]κο οπο ΟΓ {Ίθρο. 
30 Ἠ/λεγε[ογε, 18 ἄοὰ 5ο εἰοί]μο ἐἶο σγαςς 
ος ἴ]ιο βο]ά, γν]]ο]ι {ο- αγ 15, απά {0-ΠΙΟΓΓΟΥΥ 
18 οαςί ΙΠίο {ἶθ ονοΏ, 5ια]] Ίο πού Π1ΙΟΙ 
πιοτο εἰοί]ε γοι, Ο γο οῇ Πίέ]ο (α1(]ι 2 
3 Τ]ογοίογο {α]κο πο ἐποιισΏέ, βαγΊης, Ἠ/]ιαί 
ε]α]] γγο οαί 2 ου, Ἰπαί ε]α]] ννο ἀπιη]ς Ὁ 
ου, ὮΠογουνι(έα] εἶια]] πο Ὦο οἰοί]ιοά 

53 ου αἴτεν αἰ] {Ίιοςα ἐμ]πσς ἆο {ἐἶιο «οπιῖ]ος 
βοοϊς; {ου γοισς Ἡοανοπ]γ Εαίμον ΙπουγδίἩ 
Ὠιαῦ γο ανα ποσᾷ οῇ αἲ] έΊνοςο {λ]ησς, 
55 Ῥμή φοο]ς γο βγεί έλα ΚΙπσάοπι οἳ ἄοἀ, 
απά Ἠ]5 τισ]έοοιδηοςς; απᾶ αἲ] (Ίμοξο (]τισς 
εἰια]] Ὃο αἀάθά παπίο γοι., 

30 Τναγ αρ {ου γοιγεο]νος {γαπΡΙΓΟΒ ἵπ 
Ἠδανοπ, πἨθγο ποϊί]θυ πιοί]λ που γιδέ 
ἀοίἩ οοτταρί, απά πν]ογο {μϊενος 4ο ποί 
Ῥτοσ]ς {τοιισ]ι πογ εἰθα] : 
ἄ Ἐονγ νους {οι {γθαςατο 15, 
Όνετα υπ] γοιιγ Ἠθατί Ὦθ αἶδο. 

2058 

Ίοκε ΧΙΙ. 27. 

Ἠονυ {6γ στου: {1ιοΥ {οἳ] ποῦ, 
Πιου ερίη πού; απά γοῖ Τ 5αγ υππίο γοιι, 
Τ]ιαί Βο]οπποπ, ἴπ α]] 9 σου}, 
γνας πο αγγαγθᾷ κο οηο οΓ {Ἴοςο, 
35 ΤΕ {ποη ἄοά 8ο ο]οί]ο {ο στα», 
ΥΥΕΙΟἩ 15 {ο-άαγ Ἱπ έλ1ο Πο]ά, απιά {ο-ΠΙΟΓΓΟΥΝ 
18 οαδῦ ΙΠίο ἴ]λο ονοπ; Που πΊΙΟ] 

πηΟΥΘ γη] Ἡο οἰοί]ο γοι, Ο γο οἱ Πέ] {α1{]ι 
35 Απά φεε]ς ποῦ γο γ]αί 
γθ ]α]] οαΐ, οἳ ναί ο ενα]. ἀνίπῖς, 
ποϊίμον Ὄο γο οϐ ἀοιρίβα] παπά. 
50 Ῥου αἲὶ ἴἶοςο {Ἠ]πσς ἆο ἴλλο παβοης οῇ 
ιο γγογ]ά 5ο] α{τοτ: δε γοιιν Εαἴ]ᾖιοτ Ἰκπογγοί]ι 
Πιαί γο Ἰανο ποθᾷ οἳ {]χορο {]ήπος. 
δι Ῥιιέ ταί]οχ 5οε]ς γο ἔἶιο ΚΙπσάοιη οἱ ἄοᾶ; 
απά α1] ἴἶοςο (]ήησς 
5ια]] Ὄο αἀάοά ππίο γοι. 

92 απἆ ρατί οῇ 95 ροσ]αγ {ο Ἰμ]κο. 
Ῥνον]άς γοιγεε]νοςβ Ῥασς Ἰν]ΙοἩ γγακ πού 
οἱ, α ἴπααξδατο ΙΠ {ιο Ἀσοανοης έλα β]οί]ι 
ποί, Ὑπογθ πο {μΙαβ αρρτοασμοαίῖ, 
ποϊίπογ παοίῃ οογγαρίοίμ. 
δα Ἐοτ π]ογο γοιιγ {γθαριιγο 18, 
Ώνογο γη] γοιγ Ἰοατί ο αἱδο. 

ΔΕΟΤΙΟΝ ΧΧ. 

Τηπ ΏυτΥγ ος ΥΓΑΤΟΗΕὉΤΙΝΡΒΒ. 

ΧΧΙΥ. 5 Βιέ ἵπουν 8, ἐῑιαί 
1 ενα σοοᾶπιαπ οῇ ἴ]λαο Ἰοιςο Ἰιαά Κπονη 
ἵπ ναί νναίοὮ ο {1ο γγοι]ά οοππθ, 

Ίιο πγου]ά Ἰανα πναίολεᾶ, απᾶά ποιά πού 

πανο ειΠογες Ἠ]5 Ἰοιβο {ο Ῥο Ῥτοκοι πρ. 

4. Τ]ιογοίοτα Ὄο γο αἱδο τοαάγ: {ον 
ἵπ 51ο] απ Ἠοιγ αἱ γα ἐμλπ]ς πού 
Πιο Βοπ. ος ππαπ. οοπιδί]. 

46 Ίο {πο 198 α ῥ έλα] απιά υνῖδα 

39 Απά {1 Ίκπουν, ἐἰναῦ 
1{ έλα σοούππαπ οῇ ἐλο Ἰοιδθ Ἰαὰ πονη 
σγ]αί ουν ἐς {1ος γγου]ά οοπ1θ, 

Ἡο πποι]ά Ἠαγνο πναίσοἈσςᾶ, απά ποί 
Ἠανο εαῇογοά Ἠὶς5 Ἰουιδο {ο ο Ῥτοκοι 
επποισΗ. 

40 Ῥο γο {]ιαγείοτο τοαᾶγ αἶδο: {ον 

ιο Φοπ οὗ πιαπ οοπιθί{]ι 

αἲ απ Ἠοιτ πιο γο ἑΠ]π]ς πο. 

41 Ρροσυ]ασ {ο Τωακα, 

13 ο πο 15 (λα Κα ἡα] απά γίδα 
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ΜΑΤΤΗΕΥ ΧΧΙΠ. 45. 

ρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὃ Χυριος 

ἐπ) τῆς οἰκετείως αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς 

τὴν τροφὴν ἐν χαιρῷ ] 
46 Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖος 

ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 
εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 
“ Αμὴν λέγω ὑμῶ ὅτι ἐπὶ πᾶσι 
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
39 ᾿Εὰν δὲ εἴπῃ ὃ χαχὸς δοῦλος ἐχεῖος 

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει µου ὁ κύριός ἐλθεῖν, 
4 Κα) ἄρξηται τύστειν 
τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, 

ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν µεθνυόντων" 
50 "Ηξει ὁ Κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ 
καὶ ἐν ὧεῳ ᾗ οὐ γινώσχει, 
δὲ Καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὑποχριτῶν 9ήσει. 

Ίσκε ΧΙΙ. 42. 

ὁ Φβόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος 
ἐπὶ τῆς 3ερωπείας αὐτοῦ διδόναι 
ἐν χαιρῷ σιτοµέτειον; 
43 Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκελνος, 

ὃν ἐλθὼν ὁ χύριος αὐτοῦ 
εὐρήσει ποιοῦντα οὕτως. 
 ᾽Αληθῶς λέγω ὑμῦ ὅτι ἐπὶ πᾶσιν 
σοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
16 "Ῥὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖος 
ν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ 

Χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι, 
ν 2 

χα) ἄρξηται τύπτειν 

σοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 

ἐσθίειν σε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι. 
46 "Ἠξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἐν ἠμέρα ᾗ οὐ προσδοκᾷ 

3 3 ιο τ 3 ΄ 

χαὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὗ γινώσχει 
χα) διχοτοµήσει αὐτὸν 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ἀπίστων 3ήσει. 

της 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

Ῥαμητ ΟΕ ΤΗΕΡ ΘΡΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕΒ Μουῦντ. 

35 Υ. "Ισθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ 
{1 ΄ -” ”. ν ” εν ” 

εως ὅτου εἶ μετ) αὐτοῦ ἐν τῇ ὑδῷ" 

µή ποτέ παραδῷ ὁ ἀντίδικος 
Χριτῇ, καὶ ὁ χειτής σε παραδῷ 

ὑπηρέτην : 
3 

χα εἰς φυλαχην ϱλ ση. καὶ εἰ φυλαχὴ βληλήσῃ 
Αμην λέγω σοι, οὐ μὴ 

-. 3 . ε!{ αλ 

ἐξέθλῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν 
3 -- ”/ / 

ἀπυδῷς τὸν ἔσχατον χοδράντην. 

68 'Ὢς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου 
ια 3 ” εφ. 

σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δτο 
δὺς ἐργωσίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ 

μή ποτε χατασύρ] σε 
πρὸς τὸν χριτήν, καί ὁ κειτής σε παραδώσει 

σῷ πράχτορι, καὶ ὁ πράκτωρ 
σε βαλεῖ εἰς φυλαχήν. 
δὃ Λέγω σοι, οὗ μὴ 
ἐξέλθης ἐχειθεν ἕως οὗ καὶ 
σὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀπωδῷς. 



1νΝ ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙΑ. 

Ματτῆξι ΧΝΤΥ, 42. 

βεγναπἰ, πνοπα Ἠ]5 ]ογά Ἰαί] πηπάθ τα]θγ 
ονου Πῖς Ἱουςο]ο]ά, {ο σἶνο {Ἴνθη 
πιεαί ἵπ ἀπδ 5ο85οη 
«6 Ῥ]οε«ος ἶς έἶιαί εογναπΠῖ, 
ποσα ]ς ]ογᾶ, ποπ Ίο οοπιθί]ι, 
εια]] απά 5ο ἀοΐπς, 
“7 γονγ Τ εαν ππίο Υοι, Τ]αῦ Ίια 
ϱἰνα]] πια]κο Ἠ]πι τα]ος ουεν αἲ] 18 σοος». 
“5 Ῥυαΐ απά 1Ρ εἶναξ ον! βοτναπί 
εια]] εαγ ἵπ ϊς Ἠοασί, 
ΜΥ Ἰοτά ἀε]αγαί]ι ής οοπιίησς 
45 Απά εἶνα]] Ὀοσῖπ {ο απιῖ(ε 
Ἡ]ς {ο]]ουν-δογναΠπί5, απά 
{ο οαξ απᾶ ἀτιπ]ς γη] {πο ἀγιπ]κατ : 

δο Τ]ιο Ἰονὰ οἳ ἐλαί 5ογναπέ κἶνα]] 6ο1ηΘ 
η α ἆαγ πλοη ο Ἰοο]κοί] ποί {ο 11η, 
απά ἵπ απ ουχ {λαί Ίο 18 ποί πατε οὗ, 
δι Απά «]αῖ] οι Ἠϊπι αδιπᾶεν, 
απᾶ αρροϊηί Επι Ἠ]5 Ῥοσίίοη 
νε] ιο Ἡγροογίίες. 

209 

Ίσκε ΧΙ. 42. 

εἰογατά γγοπα Ες ]οτά εἶα]] πια]κο τη]οΥ 
ονθγ 5 Ἰοιδε]ιο]ά, {ο οἶνο {επι 
Ὠνοίγ Ῥοσίίοη. οἱ πιαξ ἵπ ἆπθ 66ά8οΠ 
45 Ῥ]οεκεί 15 ἐἶναί βογναηί, 
Ἠν ποπ Ἠ]ς Ἰοχᾶ, π]ιοι Ίο οοπιθί]ι, 
εἰνα]] Απά 5ο ἀοΐησ, 
58 ΟΕ α τα] Τ εαγ ππίο τοι, {αί 8 
νη]] πλα]κο Ἠϊπι τα]θΥ ουΥοΥ αἲὶ ἐἶναί Ίνα Ἱα(ι, 
55 Ῥυπέ απά 1 ενας εοτναπέ 
βαΥ ἵπ Εῖ5 Ἠθαγε, 
ΜΥ Ἰοτά ἀε]αγοί]ι Πῖ5 οοπιίπς ; 
απά ελα]] Ῥοερῖη {ο Ὀοαί 
ἔπο τηθ-βθγναπί5 απά πάσης, απά 
{ο οαξ απά ἁτῖη]ς, απᾶ {ο Ὦο ἀτπη]ον ; 
40 Τ]ιο ]ογά οἳ εῑαέ βογναπέ ν]] οοπιθ 
ἵπ α ἆαγ ν/οη Ίο Ιοο]κοί] ποί {ου Ἠΐπα, 
απά αἱ απ Ἠουγ γν]θη Ίο 16 ποέ ανατθ, 

απά ν] οπί Ἠ]πα 1η εαπάσχ, 
παπά ν]] αρροϊηί Ἠϊπα Πϊς ῬογίίοἨ 
η ἐπο απΌο]θνους. 

ΘΕΟΠΟΝ ΧΧΙ. 

Ῥλατ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μουντ. 

Ύ.. 3ὅ Αστορ πητ]ι {πο αἆγογεατγ αιΙοΚ]γ, 
ν/]ή]ος οι ατί 1π {πο νναγ γη] Ἠάπη : 

Ἱεεί αἱ αΏγ πηο {ιο αἆγοτεδατγ ἀε]ῖνου ἴἶιεο 
ο {ο Ἰπάσο, απά {μο ]αάσο ἀο]νον ἔἶαο 
{ο {πο ο/Ίοεν, 
απᾶ οι Ὦο σαξί ΙΠπίο ΡΤΙΡΟΠ. 
35 γον]γ Τ βαγ απίο {ποο, Τ]οιι ]α]έ 
ὮΥ πο ππθαΏ8 6οπηθ οι {Ἠεπσο, 61] έἶνοια Ἱναςέ 
Ῥαῖά ιο {εγπιοδί {τίλ]πο, 

5 Ὕγ]ιον έἶνοι σοθςὲ γγῖέἩ ἐ]ήπο αἆγογθατΥ 
{ο ἔἶια πιαρ]κίταίο, 48 ἔἶοιι αγὲ Τη {1ο νναΥ, 
αἶνε ἀβσεποο ἐ]ναί (]λοι π]αγοςί η ἀε]νετεά 
{ποπι Ἠϊπα ; ]ο5ῦ Ίο Ἰα]ο {]θο 
ἰο {πα ]αάσο, απά ἐ]ιο ]αάσο ἀθ]νεγ έἶνεἘ 
{ο ιο οβ]σον, απά {ο ο/]σον 
οαδί ἴ]ιοο ΙΠίο ΡΤΙδΟΗ, 
δν Τ (ο]] ε]οο, ἴἶιοι «]ια]έ 
ποί ἀερατί ἔ]λοπος Ε1]] {οι Ἠβεί 
Ραἱά {]ιο νουγ Ἰ]αβέ πιῖῖο, 
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ΘΕΟΤΠΟΝ ΧΣΧΙ. 

ΙΕΕΙΡΑΙΕΜ ἨΕΡΕΟΥΕΡ. 

ΜΑαττπευ ΧΧΙΙΠΙ. 

37 "Ἱερουσαλὴμ “Ἱερουσαλήμ, 
ἡ ἀποχτείνουσα τοὺς προφήτας 
χαὶ λιθοδυλοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 
πρὺς αὐτήν, ποσάχις ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖ τὰ τέχνα σου, 
ὃν τρόπον ὄενις ἐπισυνάγει 

τὰ νοσσία ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς, 

χα οὐκ ἠθελήσατε. 
98 ᾿Ιδοὺ ἀφίεται ὑμῆ ὁ οἶκος ὑμῶν 
έρημος. 
89 λέγω γὰρ ὑμῆ, 
οὗ ωή µε Ίδητε ἀπ᾿ ἄρτι 
ἕως ἂν εἴπητε 
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Ίσκε ΧΤΠΙ, 

8 "Ἱερουσαλὴμ “Ἱερουσαλήμ, 
ἡ ἀποχκτείνουσα τοὺς προφήτας 
χα) λιθιξολυῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 

πρὸς αὐτήν, ποσάχις ἠθέλησα 

ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, 
ὃν τρόπον ὄρνις 

σὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 

χα) οὐκ ἠθελήσασε,. 
5δ ᾿]δοὺ ἀφίεται ὑμβη ὁ οἶκος ὑμῶν. 
(ἔρημος). 
Λέγω δε ὑμῶν ὅτι 
οὐ μὴ 1δητέ µε 
ἕως ἥζει ὅτε εἴπητε 
Ἐὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
ἐν ὀνόματι Κυείου. 
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ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧ]. 

ΓΕΠΙΦΑΙΕΝΜ ἨΕΡΕΟΥΕΟ, 

ΜΙΑΊΤΗΕΝΥ ΝΤΙΠ. 

5τ 0 ζοταδα]οπι, ϱογαςα]οπη, 
ἔλοιι ἴ]ιαί Ἰῑ]οδί ἴλο Ῥτορ]ιίς, 
απά 5ίοποςί ἔλοια πνη]ο] απο 5οηί 
ππ{ο ἐ]οο, Ίου ο{ἵθη ποιι]ὰ Τ 

Ἠαγο σαίποτοά {γ ομ]άτεπ {οροίλοι, 
ευεπ 38 α Ἀοπ σαζλογοί]ι 
Ἀουν οἨ]ε]κοιβ ππάογ Ἠον γήησε, 
απά γο που]ά πο | 
38 Ῥε]ο]ά, γοιχ Ἀοιβο 15 16ος 
ππίο γοι ἀθεο]αίο. 
30 Γον 1 5αγ ππίο γοι, 
Ὑο ε]α]] ποέ 566 πιθ Ἠεποσρίοτίὴ, 
11 γο πα] βαΥ., 
Ῥ]εξεαὰ 15 Ίο (λα οοπιοίἩ 
1η {πο πάπας ο{ {μο Ἰ,οτά. 

Ίροκε ΧΙΠΙ. 

8Ο ζογαδα]οπα, ο ογαδαἶστη, 
νη]ο] ΚΙ]]οςί ἐιο Ρτορ]ιοίς, 
απᾶ 5ίοποςί {ποπ ἐλαί αγθ 5οπύ 
πηί{ο ἴποο; Ἠουν οξίοη πνου]ά Ι 
Ἠαγο σαίμετοςά {1γ ομι]άτονπ {οσοίμοτ, 
45 α Ἰθη ἀοί ραΐμοτ 
Ἡον Ῥτουά πάς Ἠον πηρα, 
απά γο γψου]ά ποί | 
5δ Ῥο]ο]ά, γοιχ Ἠουςο 15 ]αβς 
ππίο γοι ἀοθεο]αίο : 
απά γοπ]γ Ι 5αγ υπίο Υοι, 
ὙΎο ]α]] τοῦ 56ο πηο, 
υπ] ἴἨο πιο οοπ1θ π]θη Υο ια]ἱ εαγ, 
Ῥ]εεςες 15 Ίο {λαῦ οοπιδί]ι 
η {πο παππθ ΟΕ {ο 1οτά, 



ΝΟΤΕ. 

ΔΑ {ο {ογοσοῖπσ {αρίας οἱ {116 Ῥατα]]ο] Ῥαβξασος οπΙγ οχΠΙΡ1{ ένο ϱγπορίίσα] 

Ροτίοης ο{ {ιο 5γπορίῖσα] (ἀ.οβρεῖ5, 16 τν] Ὀ6 {οιπιά οοπνοπἱθηέ, ἵπ ογἀςι ἴο 

υπάεγδίαπᾶ {ο οχαοί παίιτο οπά απιοιπύ οἨ πο οοππεοῖοπ Ῥεύπεει έπεσε 

(.οβρεῖβ, {ο πιατ]ς προη {16 πιαγοῖη ο α Ναν Τοβίαπιθηξ, ἵη ἀῑογεπί «ο]οαγθά 

Ππος, {1ο οογγοβροηάΊησ Ῥᾳξβασθα, ΤΠο οογγοβροπάΐπσ Ῥαββασας Ιπ {]ιο (105- 

Ρε] ο{ Μαίίλονν απά Ματίς τηαγ Ῥο πιαχ]κοά Ιπ πο πααγσ]πς ΟΡ οας]ι (1 οβρε] 

πλ α Ῥ]αο]ς πο. Τη Ἰ]κα ππαηπατ, ές οογγθβδροπάίησ Ραξδασος Ιπ Ματίς απά 

Τα πιαγ Ὦο πιμχ]κοἆ Ἱπ {ο Ππατοῖη οξ θαςἩ (οερο] ση] α το Ἠπα; απά 

έιθ οοιγοβροπάίης Ῥάδδασος ἵη ΜΠαίίλανν απά Τωα]κε πηαΥ Ῥο ππατ]κοᾷ ἵπ {η 

πιαγσῖη Οἱ θαοἷι (ο5ρο] γηἩ α Ό]αο Ἰἶπο. 

Τη α ΤΓοαδίαπιεπέ πιατ]οὰ έλἨας, ἔπο Ῥ]ασ]ς 1ποἈ ἵπ ἸΜαίί]ιαιν οκΗΙΡΙ6 15 οοἩ- 

ΠΘΟΒΙΟΠ γηθ]ι Ματ]ς----ἴποβα Ίπ Ματίς 1έ5 οοπηθοίῖονπ π]ὰ Μαίίμαενν, αΏἀ 5ο 

ψίἩ ἐμο οέἶεν (1οερο!», 



ΝΟΤΕΡ ΟΝ ΤΗΕ ΕΟΤΙΟΝΡ, 

ΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΤΗ15 ΒδοίΙοἩ, γΥ]]οῇ {ογπας {ο Ῥτοβισο, ΟΥ τα{ἨθΥ ἔ]ιο Εξ] {ο ἴλλε 9βΡε1, 
1 5ρβοβθ, Ίγα5 αάάεά Ὦγ Ματς γΥηεη Ίε ἰταπε]αθεά ἴἶια πιεπιοῖς; Ραύῦ 
Ῥεϊπσ Ῥεοι]ίατ {ο Ματ, 16 15 {οτεῖση ἴο ΠΙΥ ῬΙΥροβ6 {ο οοπηπηεπύ 
Ἡροη 14, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

Τ]ιο ἴἼτερ αοοοιπῦ5 αὖθ 5ο οΆγΙοιβΙγ α]κεη {ΤΟΠ με 54η οπσ]πα], 
Ειαί Τ ομπ 5οατοε]γ Ππασῖηπε λα αΠγ Ιπαιῖτευ Ὑηο ας εὐιάϊεά με 
ειι0]θοῦ οαἩ εχρ]αῖἩ. {ο αστεθιπεηῦ ἩΡοἩΠ ΑΠΥ οἴῃεν βαρροβίΜοη. Ῥαΐό 
εἀπηθησ {Π]5 {ο Ῥε {16 σᾳδθ, {μετα αγ βενετα] πποάθς 1Π ΊΥΠΙΟΗ 16 ΤΙΒΥ 
Ῥα αοοοιηθεά {οτ. Εκ, Τμαῦ Ῥτοροδεά Ὦγ (πιεςραςΒ, γγηίοι 15, ὑπαῦ 
Ματ]ς {οο]ς 15 αοοοαπό {Τοπ ἴ]οδο οἱ Μαὐζμου απἀά Ίμικο. ῥῬθοσπά, 

Τ]μαί οἳ Ἠτς απἀ οἴμετ Ἰαΐον οπῖος, ἐλαῦ Ματς οοριεὰ Μαζίμευν, απά 
Ενας Ίμαικο εορὶεᾷ Ῥοῦμ Ματίς απά Μαίιεν. ἘΤητά, Τηαῦ Ματ] 
εοοοιηί 15 ἴ]ιο οπἱσίπα!, απά ἴπαί Ῥοίμ Μαίίμενν απἀ 1ο ἴοο]ς ὑ]λεῖτ 
αοσοοιπς [οτα 115. Απά Ἰαβί]γ, Πε πποάιΠοαοι οξ ἴε λιτά ἨγΥρο- 
Ειοβῖς γγ]]ο] Τ Ἠανο αἆναποεά 1π ἴ]λα ΡταΗΠΙΙΠΑΥΥ ἀῑβδοτίαίίοη, ΥΠΙΟΠ 18, 

ιαῦ {μα βεοοπά (οβρε] οοπίαϊης απ οτισίπα] ΠΠεΠΙΟΙΣ νπΙθθεη ὮΥ Εείαι, 
απά ἰπαηβ]αίοά Ὦγ Ματίς; ναί 16 γνας οτισιπα]]γ αντ ίει 1Π πο Υτο- 
Οια]άαῖο ος Αταπιαῖο, νο. 156 ετιηεά Ὦγ λα εναησε]ρύ απἀ {αἱΠετβ 
Ἠερτανν, Ῥαέ ἐ]ιαῦ Ῥείοτο 16 Ίγας ἰταπβ]αίεᾶ 1ἱ γγας αδεά Ῥού] ὮΥγ Μαζιλιουν 
απά Τμαίκο ΤΠ. ἴλο οοπηροβΙΙοπ. οῇ ἠ]εῖγ (Ἰοβρε[δ, απά λαῦ δύ Πα] αἱδο 
πηαάθ 5ο ο{ {πο (τεε]ς (Ἴο5Ρε1] ο{ δὲ Μαίλουν. 

Τμεῦ 5 πουΥ ἑθβίέ έ]ιερο ἀηΤεγεπί ἐ]εοτίες Ὦ} {ια ο.5ο Ῥείοτθ 1δ. Τ]θ 
οοπΙπΙΘΠοΕΠΙεΠ{6 ο λα πατταίῖνα 1π ἴμε 5εοοπά (οβρε] (Ματς 1. 2) 18 
εἱησπ]ατ]γ αὐταρί, απά ἴλο οτάετ Ἱπατήβοϊα]---παίιτα], Ππάθεά, ἴπ αἃ 
ῬείβοἩ Ὑτάπς Ὑι ιο Πτδί ΙΠΙΕΠΙΟΣ, απά {α11 οἱ Η15 βαρ]θοί. ο 

8 



26032 ΝΟΤΕΡ ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΟΤΙΟΝΡ. 

γθοοσηϊδο ἴἶιο Πα]β]πιοπίό οἱ Ρτοβ]θοΥ Ιπ πο τηϊββίοη οἳ {οἨπ ἴἶιο 
Ῥαρίίεῖ, απά τεσοτάς Ἠϊ5 Ιπργθβεῖοης ἶη ἴπο οτάθτ 1η γγ]ο] πεγ οσσατ 

{ο Ἰήπιδο]έ, νμοαῦ τείθγεησθ {ο ἴλμθ ΠΙάΏΠΕΥ 1η γΠΙοι {Π6γ πὶσΏῦ 
ηρχθβς οἴμεις. ΤΠο οὐ]εοῦ οἱ {1ο Πβίοτίαπ, οἩἨ ἴμο οἴμετ Ἠαπά, 15 ἴο 
οἰαίο {]θια 1Π ΑΠΟ] ἃ ΤΙΔΠΠΘΓ αδ {ο τια]κο {μεπῃ τεας!]γ απἀετείοοά ὮΥ 
τθπάθτς Ίο Ἠαά πο ΤηθαἨς οἱ Ιπ{ογππαθίοη Ῥεβιάες ἰ]αῦ Ὑ]ΙοὮ {πα 
Ἠ]κίουγ αξοτάβ. Τὲ 15 ομνίοις, ἵπ βαο] α οΏδε, ὑμλαῦ ἴλο εἐαίοπιεπί οἳ 
{αοῦ5 τηπςί Ῥγοσθάο {16 1Πΐ6γ6Ώσθς. Τη {ο Ῥτεδεπύ Ἰηδίαπσο, ἴπο Γαοῦ 18 

ιο αἀἆνεπύ οἱ {ομπ ; ἴῑιο Ιπΐοτοποο 15, ἐ]ιαῦ Ὦγ 16 ῬγορΏθογ πας {1β]]ες. 
ΤΕ Ίνα α85ΠΠ1Θ ἴλαῦ Ίο Ἠανο ἴ]ο οιρίπα] πατταζῖνο 1Π με 5οοοπά (οβΡε], 
νο 68η θ8811Υ αοοοιπέ {ου {πθ α]εγαζίοη 1Π λαο ογάεχ πηαάθ Ὦγ Μαίμαυ/ 
απᾶά Τμ]κο, Ώθοαιδο ἰ]οαινς 15 ἴἶιο παίατα] οτάςτ; Ῥαό 1, οἩη ἴ]ιο οἴλετ 

Ἠαπά, γγθ 5αΏΡοξε ]αί Ματς {οοῖς 115 αοσοαπῦ ἄοπι Μαὐίμου ου Ίακοα, 

ο Ῥοΐ]ι, Ίνθ οαηποῦ αοοοιπύ {οΥ {ιο ΙΠνΥ6ΥΒΙΟΏ 1Π ἴλα οτάετ οἱ ΠαΤΤΑΙΙΟἨ. 

16 Πιοτείογα, ἴπε αοοοιπῖ 1Π ἐλμο 5εοοπᾶ (Ἀοβρε] οαηποῦ Ἠαναο Ῥεαη ἴαίκοι 
{ποπ Ῥοΐῦ]μ οι οἰί]ετ ο ἴῑιε οἴ]παοι (Ἀορρείς, 16 {ο]ον5, Πτδί, (]ιαῖ ε]ιαῖτ 

απέ]λους τηαςῦ Ίανθ τηαἆθ απο ος 16, {ου νο Επά 1ο Ἰγ]οἰθ οἱ ὑλμ]ς βεοζΙοη 

Ἰποογροταίεα ἵπ δὲ Μαἰίμενής αοοοιπό; απά πο πΠο]ο οἱ 16, νηῦΏ ἴμο 

εχοθρίΙοη οἱ ἴ]ε ἀείαι]6 τοδρεοίίπο ἴ]ε {οοᾷ απά ταϊπιεπῦ οί 1ομπ {πε 
Ῥαρίϊςί, η ού Τπ]κες αοοοιηί. Βεοοπᾶ, Τηαῦ 165 τηαςὺ Ἠανο Ῥεεῃ 1Π α 

ἀϊβογεπέ Ιαπσιασα ΠΟ ἴ]ε (ἄτεε]ς, οὔΠεΥνγῖςθ Ίνα σαππούῦ αοοοαπό {ο ύμθ 
ἰαπε]αθίοπα]. ασγοεπηεηπύ Υπο] εχ]ςίς Ῥείπθειυ Ματ] αοοοιπό απ θ]ιαῦ 
οἱ Μαϊίμεν; απ Τπακα, ἴπε οπ]γ νετρα] αρτεεπηεηῦ 1Π {Πῖς σαξε Ῥεϊης {με 
αποἰαίοη {Τοπ 1βαϊα; Ῥαῦ μας Ῥτεδεηίς πο ἀϊβήοπ]ίγ, {ου α11 ἴῑπε {μτοε 
8σγθς ΥεγραξΙΠη ΥΠ ΓΗ ἴπο Φερίιασ]η6 ΥεΓβΙοη, απά αἲ αἰ] εγεηίς ἴμε 
ναγρα] ασγεοπιεηῦ 6η Ῥε τε[ετγοά ἴο με (οερε] οἱ Μαϊίιαενν. ἸΠει- 
6υετ {15 15 {1ο σ.56, Ίο οιΏ αοοοαπί Το 16 ΡΥ βαρροβδίηςσ ἐπαί Ματίς, η 
αχεουίῖπο Ἠ]5 ἐταπβ]αίΙίοἩ, ανα]]εά ἨΙΠΙΘΕΙΓ οἱ ἴῑιο Ρτενίοιι {ταηε]αῦίοη οἱ 
Μαἴί]ιεγν. 

Τη αἀά1ῆΙοη {ο {έ]ιθ αοοοππό οἱ ιο Ῥαρίςί οἴνει 1π {με 5εοοπἆ (Ἀοβρε], 
απά Ἱποογροταίεά 1η {ο Βτεῖ, νο Ώπά ἴπνο Υετγ εἰτικίης ραβρασες, {με 
Πτεῦ Ῥε]ηο ἴ]ιο βίοτη τοῦι]κο οἱ ο οἨη {ο ο Ἐματίσεες απᾶ Φαάάισθες, 
Ῥορίπηίηα, “Ο Ρεπεγαίῖοη οἱ νἼραι»,” (Μαὐί. απ Τα, δεοῖ. 1. Ρ. 994); 
ἴπο βεοοπἀ, ἴμο ἀεροπρᾶοη οἴνεη Ὦγ «ο οἱ οι Βανίοιτ, “«ΊΠοῬθ {αη 
16 1η Ἠ]5 Ἠαπά, ὧο. (00. βοοῦ. Π.) Νου γε Επά (μαῦ ῬοίἩ οἳ ἐμεςο Ῥας- 
βασες γε αἀορίεά 1Ππίο ΤἨπ]κο αοοοπηΐ, απιά 1Π Ῥοῦμ οαδες 1η Ίαησαασθ 
ΠΙοἩ 15 ηΘαΙΥ Ιάοπέίσα]. Τμ εσύ ἀπῄεγεποςς αὖα ποῦ ἰγαπε]αίοπα], 
απά 16 16 ποῦ ροςβίρ]ε {λλαῖ 5ο οοςα α γεγβρα] αρτθεππεηί οαἩη Ὦο αοοϊἀεπ{α] : 
οης οἱ {πε ΥΤΙΡΘΥΡ πητιδέ ανα Ίιας ἴ]νο πνοτ]ς οἳ ἐλπο οἴ]αι Ῥοίοτο ήτα 1π 
ἴμε «πτθε]κ Ίαηρπασο; απά 1 16 Ῥο αἁπιίίεά ἴ]ιαί ἔἶνο (οβρε] οἱ Βὲ 
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μια 15 ῬοβίογΙοχ {ο {λαί οἳ δὲ Μαίου, 16 {ο]]ουνς ἐ]ναί ἐΊνα (.οβρε] οἳ 
Μαιίλεν τηιςί Ίανο Ῥεεπ 1π {]ιο (τοε]ς Ἰαησιασθ λεν ού Τι]κο αυτοί. 

1 ε]ια]] πουγ επάθανοισ {ο 811ουν (ναί ἴλο ΤΙΕεΠοιπεπα τοδ]πς {ΟΠΗ 
ἀιβετεποος 1Π {]ιο {τες αοοοιη{5 αὖς 1π αοοογάαποθ ΝΙΓἩ πΙΥ νΙ6υνς. 

Τ]ε Βτεί οἱ {περα 15 ἴ]ο ΠΙΏΠΘΥ 1Π ἸΥΙ6], 1 ἴ]ιο αα]ιογ]56ς ΥΘΥΡΙΟἨ 
οἱ Ματ]ς αεοοιπὲ Ὦα οοιτεοί, {οἨπ ἴπο Ῥαρίςί 15 Ἱπίτοάιοεά : 16 18 
ΠΙΘΤΕΙΥ ραϊ, «ΣοἨπ ἀιά Ῥαρίίςε,” ἃο., ππζλοιιέ βροοϊίγίης ΥΙΟ] ο) ονη 16 
Ίνας; γη]εί Μα ξί]νενν απιά Τω1]κο οχρ]αϊη γγ]ιο 16 Ἰναδ-- Μαίου, ΡΥ βΊνῖηπς 
Ἠϊπα ο αρρε]]αίίοη οἱ ἴο Ῥαρίςί, Ὦγ πνηΙο Ἠο γας 5αῦβεαιεπ{]γ 
Κπονη; νη]ςί Τμήκα, Ὕ]ιο Ἰαά ῬγονΙοιβΙγ οἵνεη αη αοοοαπύ οἱ Ἠ18 
ρατοηίασα, παατα]]γ αχρ]αῖης ἰ]αί Ίο Ίνας ἴμο 5οη οἱ Ζαε]ατίας. 
1 15 οχίτεπηεΙγ Πππρτοβαβ]ο ἐῑαί ΝΙατίς, ἀταννῖπς αρ Π5 αοοοιπό {οτι 

ἰλαί οἳ Μαἰί]ιουν απά ]μακοα, γγοι]ά Ἠανε οπ]θζεὰ ἴ]ιαο αρρε]]αίίοη γν]ο]ι 

ἸπάΙεαίθά υγ]ιαῦ 1; οἨπ Ίνας πιδαπῦ; Ῥιΐ, οἩ πα οίπετ Ἰιαπᾶ, 1 Ματ] 5 

αοοοπηέ Ὦε {πο οπἱσίηα], απά Ὦο ἆῑά ποῦ ἀθεσπαίε «ο, 16 γνας παίιτα] 

Όιαί {λα οί]ιετ εναπσε]]ρίς ε]ιοι]ά ειΡΡΙΥ ἴἶα οΠΙΙΒΦΙΟΠ; ΊΠΟΥΘ θ5ΡεοΙαΙ1Υ 
85 6 ατα ἴο]ά {να ἴἶνα αροβί]ο 1 οπ ]οϊπεά ἴμο 6οΙΠΡαΠΥ οῇ 11ο ἆ]δ- 
αἲρίθς ἹπηππεάΙαξε]γ αἴίον, πο] τοπάεταᾶ α ἀῑδΙποίοη 5] ποτε 
ἨθοθΒΡΑΥΥ. 14, Ἡούενετ, ἴλο τεαᾶῖπο αἀοριεά Ὦγ ΤΠδομεπάοτε Ῥο ια 
οοτγθοί 9Π6, ἴπο ἀθεισπαίίοπ ἆοθς οσο ΙΠ λα 5οοοπᾷ (Ἴοβρε[, Ριαύ 18 18 
ἵπ . ΤΠΠἨΠΠΟΥ ΠΙΟ ΙπάΙσαίος απ θατ]ου {ογτα ἴπαη ἐμαῦ επαρ]ογαά ὮΥ 
Μαϊί]ιενν. Τε τοοθῖνεά ἰοχί παΥ Ῥαο 1Ηεγα]]γ τεπάετοά, «ζοη γ/αβ8 

Ῥαρβρίπσ απά ργεασμίπο; ελα οἱ ἴμμο οἰάει ΜΑΣ. “ομπ ἴ]ε Ῥαρ- 
Εδίης γγας ῬτθασΠῖης, 
Νον ἔἶια αρρε]]αίνο ποπ “«Ῥαρεςί 15 ἀοτινεά Ποπ {πο νετρ “ {ο 

Ραρίςο.. Ματίς ἀαβοτῤες «οἶνπ ὮΥ ἔ]ιο γετρ, Μαιου ἀθεισπαίας Ἠπα 
ΕΥ ἴἶια ποιη; Ίεπου Τ 1π{εν ]αῦ Ὕ]λεη {πο δεοοπά (οβρεί Ίνας οτ1ρῖπα]]γ 
ΨτΙ{δεπ, ἴἶιο αρρε]]αίίοη Βαρίϊιςύ Ἰαά ποῦ οοπιθ ΙΠίο Ἀδθ, απά {λαοί ἴμο 

ογ]σῖπα] ἔουπα 19 έλα 1η Ἠν]]οἩ 16 οσσατ 1π Ματ] (οβρο]. Το ΙΠ{εγ- 
επος 1 ἀἆγανν τορροεσίίπο ἔλα Ῥτιοπ{γ οἱ ἐμ5 (.οβρε] οπι {15 ρεοα]ατΙίγ 
οἱ εχκΡΤΟΡΑΙΟΠ ἆοθς πο, Ἰοψενοτ, ἀεροπά Ἱροπ ο Ῥγεβοπί ναγοιβ 
τοπάΊπα, {ου νο Ἠπά 1Π ἴμο ρατα]]ε] ραβδασες, Μαἰί. χῖν. 2, Ματς νΙ. 14, 
ϱοοί. χχχ!]. Ρ. 72, ἴλο οατ]]ου {ουπι, “κ οἶπ {πο Ῥαρεδίπς, ἵπ Ματίς; ἴ]ια 
Ἰαΐέον {οτπα, «1ο ιο Ῥαρίιοί,” 1η Μαίου’. 

Τ]ιο Ῥαββασο {Τοπ Μα]ασμῖ οἶοά Ὦ} Ματς 15 οπηΜέοά Ῥού] Ὦγ Μαἰί]λανν 
απιά 1α1]κα, Ὀαί α5 16 15 σῖνοι ὮΥγ Ῥοΐμ εναπσε]ςίς οἰδεινμοτο, (Μαἴί, χ!. 10, 
Τμα]κο νι]. 27: ννε οΠ 368 α ΤΘΗΦΟΠ {ΟΥ 1ο ΟΠΙΙΡΒΙΟΙ. 

Τ]οτο 15 απ αρρατοπέ ἀΙεγοπορ 1Π α] οἶνη”5 οχργορείοπ οἱ Π15 Ἠαπ]16γ 

η οοπηραχίησ Ιήπιβα]{ {ο οι. Ἰοτά---α ἀῄετοποο ὙμΙο] Ίας Ῥ6εῃ 

ΤΏΟἨ οοηχηθπ{θά ἩροΠ.. Αοοοτάῖης {ο Ματ] αοσοιηΐ, 1ομη βαὖ5 “ο ἶ5 
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ἨΠΥΥΟΤΗΥ {ο βἴοορ ἆοππι απά απ]οοβθ”) οι Ποτά] 51οε5; αοοοτάΊηρ ὗο 
οί Μαζίμενν, Ίιο βαγ5 Ἠε 15 ταπηγοτΏἩγ «ἴο Ῥεας” Ἠϊδ 6ου. Τ1ς, Ών 
Μιάἀ]είοι, ας ααούεἀ Ὦγ Ῥίςμορ Ἀενοοιπθ, 5αγς 15 “ὑπίβίης Ιπάεεά νησΏ 
τερατᾶ ἴο ἴπο ροῖπύ 1π ἀἱῄετεπος, γεῦ εΠεοῦαα] {ο ενἶηποθ Ιπαάνοτύθηογ 
οἳ τηϊρίακκο γΠέ}Ἡ τοσαχά {ο {πο βἰγίοίποςς οἱ ἐταῦ]μ.”. Το παθεῖ δή οῬ]εο- 
ἤοη, ΒίδΙορ Νειοοιπε 6αΏροςες {]αί ἐ]ιο πγοτάς Ἠγετε 6ροκετ οἳ ἀῑβεγοπῦ 
Ο0088ΙΟἨ5, απά αοοοτάΙπσ]γ απταησες Ἠϊ5 ΠαΓΠΙΟΠΥ ας 1 {Π15 πετο ἴ]θ 
635669. Ἠο βαγς, “Νο ἀἁοαρί τπαΠΥ οοσαδΙοἩς Ίετο ἴακεη ὮΥ ἴπο Ῥαρίςί 
ἰο ϱῖνε 8ο Ἱπιροτίαπί α ΘΕΒΙΠΙΟΠΥ, ΥΥΗΙΟἨ Ίας α Ῥηϊποῖρα] επά οἱ Ἠ]β 
ΤΩΙΦΑΙΟΗΠ. Ῥπαὸ νετ 15 ἴλπο οοπἰταςιείοἩη, 1 οἩἳ ἀιβετεπῦ οοσβδΙοΏΒ 
ἀπΠετεπύ γγογάς Ίπετο δες {3 

Ἠ/λεη 16 15 οοπβιάετοᾶ {λαί ἰλΠῖ Ῥαββασο {οτπις Ῥαί α Ῥοτίοη οἱ ἃ 
εησίμεπεά αάτερς, Ίνα οαπ 5οατοεΙγ 5ΡΡοβο ἐ]λιαῦ 16 οοπ]ά Ίανε οοσαττεά 
5ο οχαοῦ]γ 1Π μα βαπηθ γογάς οπ αΠΥ οὔμετ οοσαδίοη, ΠΟΥ αγθ Ὑγθ σα]]θά 
Ἡροη. {ο πηα]κα ἴῃο ςαρροβῖθοη. Τ]Πε Βαρᾶςί ενῖποες Ες Παπ όγ ὮΥ 
εαγΊηοσ Ίο Ίγας τιηγγογϐ]ιγ {ο Ῥετίογπα ἴ]ε τποβῦ ππεπ]α] οίῆ]οε {ο ος Ποτά ; 
Πο ἶς αζάτεβεπο α ππα]Πιάς, απά ἰλετείοτο βρεακ5 τείοτίσα]]γ, ὮΥ 
ἀεεοπρίπσ {πε αοἰῖοη οἱ ἴπε Ἠαπιρ]εεῦ οἱ ἴπο αἰθοπάαπίς οἳ α ἀἰσηϊβαά 
.6ἵν, Ίο Ίνας τεαι]τεςά {ο Ῥα11 οϐ" Πῖς 9Ἠοος οη επίθησ μα ἰεπιρίε, 
απιά {Πετείοτο ᾖαά απ αὐθεπάαπί ἴο αβεῖςὺ ἵπ Ῥα]ήπο ἔετη ο, απά ἴα]κα 
οπατοε οἳ {Πεπῃ, οἳ Ῥθαχ ἔμειι. Βύὺ Μαιίπευ, νη(η πε οτΙσίπα] οἱ Ματ] 
Ῥείοτο Ἠ1πῃ, βίαΐες εἹοτί]γ πν]ιαῦ 15 1η εβεοί ἴ]πο βαπηο Πίης, ]αδί ας 1 α 
ΙΙΟ(ΕΤΏ αΠὔ]οΥ αιοι]ά τεπάετ α ρᾶδδασθ δαγίησ, “Ι απ ἹπΠΥΟΤΙΗΥ {ο 
εοορ ἆοππ απά Ὀτιαδίι 5 ος, Πίο “1 απ ππγοτῦΠγ ο οἶεαἩ 
18 ους.” 

Τ]ιο οοσιττεηςθ οἱ «ο; οἶνη”5 τοριι]κο {ο {πο Φαάάιοθθ απά ἘῬΗαΓίβ6ΘΡ, 

Ῥερίηπίης, “0Ο ϱεπεταίίοη οἱ ν1ρετβ,’) απά Ἠῖ5 ἀοβοπρίοη οἱ οἳσ Τιοτά, 
Ῥοερϊηπίης, “, Ἠ/Ἠο5ο {αη 15 1η 5 Παπά,” ὧο., Ῥτεδεηῦ πο ἀιβΠου]ύγ γπεη 

{οαπᾶ 1Π {Πο η ίπσς οἱ αη αροβί]ο. 
Ἠλπεη ππε οχαπιῖηθ ού 1μ1]κο'5 αοοοιηῖ, 10 Υ]] Ὄε {οαπά {ο οοηίαΙη μα 

πΠοΙε οἱ οὲ Ματ]ςς αοοοαπζ, νΜἩ ἴΠε οχοερίοη οἱ {με αποἰαίοη {οπι 
Μαιασμί αἰτεαάγ αοοοπηθεά {οΥ, απ ἴ]ια ἀεβοτιρίίοι οἱ ο. ο]ης {οοᾷ απά 
ταιηεηῦ, απ απθορίϊσα]. ἀεία] πού τοαιςίθε η α. Πϊβίοτιοα] γγοτκς. δὲ 
Ίμικο Έχος {ιο ἆαῖο οἱ ιο οοπιπιεποεπιεηό οἱ ἴπο Ῥαβ]ο ΙΕ οἱ οἳΓ 
Τιοτὰ {Τοπα 5 ού η ΙηγοβΙσαίΙοης, απᾶ 1πο]αάες ἴμε αἀά]ίοης τπαἆθ ὮΥ 
Μαιέμανν, ενιἀεπ{]γ {τοπα {με (τεεῖς, (5εε Μαἰζ. απ Τμ1]κο, 5οοί. 1. απ . |) 
απά Ίο ϱ]νοςβ, {τοπι βοπγ6ος5 Ῥθου]ίαχ {ο Ἠήπηβα]{, ὑλλο ραβδαρο Ὀθσίηπίηρ 
ἩὮ γοιςε 10 6ο γετδε 16, αιιά ν/ΙοΠ, {τοπ Εϊ5 Ῥτείαςσο, α5 γγε]] ας {ποια 

Χ Ιοίεν οτι ΠΙαγπιοπή, Ῥ. 6. 
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νο οἰτοιπηδίαποςς ΤΠ ΥΗΙΟἨ Ίνα Ίκπουν Ίθ γγας Ρ]ασεά, Ίνα ἆγθ Ἰγαταπ{εὰ 
{ο οοπο]αάο (]ιαί ιο ἀετινεά {ποπι απ αροβί]ο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

Της ἘΒΑΡΤΙΕΝ ος 1 εβδυῦ. 

Ύ7ε Ἰανο Ἠοτο {Ἠτορ Ἱπάθρεπάαπί ἐταπβ]αίίοης {ΤΟΠ ἐλθ 54π1ο ογἰσίηα! ; 
Ῥαί Ῥοίμ Μαίί]νεν απά Τμι]κε αάά Ἱπιροτίαπί τηα{ίον {Γοπι {]δῖγ ΟΊΠ 
Ῥθου]ίας 8οιχοος οἱ ΙΠ{οΙΠαίΙΟΠ. Μαζίμαιν τε]αίες κε] οιη)ς Ἡπηβ]ε τ6- 
ΠΙοΠΡίταηος {ο ος Τοτά, απἀ Ἠῖ5 ταβ]γ, Υογ. 14 απά 15: απά δὲ Τμι]κο 

αάά5 ναί ουσ βανίοἩχ Ίνα εηΏσασεά 1η ῬίαγεΥ, νογ. 21, α οἰτοιπηδίαπορ {ο 

Ψη]ο] Ἠο ονἰάεπί{]γ αἴθασλες τησ] Ἱπιροτίαηοε, Γποτη {ο ΓΓΘΦΠΘΠΟΥ γη]ξ]ι 
Ίο Ὕγο Επι 16 ππεηδ]οπες 1Π 15 (Ἴοερε]. 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1γΥ. 

Τηπς ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ος Οσ8Ε Τ/0Γ05, 

οί Ματ] ποοοαπέ οἱ πο θοπχρίαίίοη, ὙΥΙοἩ 15 θλοτύ απά Ἰ]θβοτίσα], 15 
επΏτε]γ ἀῑδεῑποῦ {Τοτη {πο ἀεία]]εά αοοοαπῖς οἳ Μαἰέ]ιαουν απά ]μαἷα, γΥη]ο]ι 
ση] Ὦο ποίσθά εἰδευηετε: 16 νη]] Ὦε τεπιεπιρετεά (]αῦ Ῥεΐετ Ἰαά ποί 
γεί ]οϊπεὰ ἴ]ιε οοπΙραἩΥ οἱ ἴ]ε αροβί]ε». 

ΦΕΟΤΙΟΝ Υ. 

1Ε508 ἨΕΤΙΕΝΒ το (4ΑΙ1ΤΕΗ. 

1α]κες αοοοαπὲ οἱ οι ΒανΙοιτς ταατΏ {ο Οαρογπασηι, 1ν. 14-09, 15 
πηιοὮ {α]]ετ, απά απο Ἱπάερεπάεπί οἱ {πο οἴπεν πο, ὙΠΙοὮ αγο ον]- 
ἀθπί]γ {α]κεη Γγοτη {1ο βαπ1θ Ἠ ερτενν οτ]σ]πα], Ραῦ νη(]ι εχρ]απαί]οης απά 
αἀάϊάοπς οἸατασίετιδίιο ο ΝΜαἰίΠαν. ἴτπ ιο Βτεῦ Ῥ]ασθ, νη]]εί Ματ]ς 

πιοτε]γ ἰαΐος ἴ]ιε [αοῦ ἐαί, “αἲνετ ναί 9 οἨπ γγας Ῥαί Ιπίο ΡτίδοἨ, εδας 
σαΊηθ {ο (α]]6ε,” ν. 14, Μαἰίλαχν ἰα]κος ϱαγθ {ο οοππεοῦ ἴ]ε ενεηί5 ὮΥ 
Πιο ΙΠΒΕΤΙΙΟΠ ο {]ιο γγοτά Ακούσας---ΨΠεΠ «6ρας “ Ἰεατά ” ἐναί ο οἶνη γγας 
Ἰπρτίδοπθά, ἆο. ἩἨθ αἱδο Ῥοϊπίς οι {πο Πιβ]πιοπί οἳ Ῥτορῆθογ ἴπ 
οασ Τιοτά5 οἶοῖοο ο τοβιάςπος, ν. 19-16. ὨἘῬοΐι οἱ ἴοδο οἨΠαπρες ατα 
οχασί]γ 5ο] α5 α «1 ου]θ]ι Πθίοτίαπ, Ὑτιάης {ΟΥ 1ο 1 6νγβ, γγοι]ά 1η5οτί : 
έ]ιο [αοῖς ατο αἰ] ρῖνει Ιπ ἴ]ιο πησπποῖς, λε εχρ]απαδΙοἩς απά 1ΠΤΕΤΘΠΟΘΣ 
1π {ο ἨΙδίοτγ. 
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ΘΕΗΟΤΙΟΝ υΙ. 

ΠἩΕ (4ΑΙΠΠΕΑΝ ΕΊΙΡΗΕΗΒΜΕΝ ΟΔΙΤΕΟ. 

Τμο ϱὐγίε οἱ Ματ] (Ἴοβρο] Ἠετο οἸαηςος {Γοιη ἔο Ηϊβίογίσα {ο {πο 
απθορίϊσα], αιά 16 195 ῬγθσϊδαΙγ αὖ ὑπ Ῥοϊπέ οἱ ἴΠο Πξίοτγ ναί Ῥείΐοτ 
Ῥδσοπιθ5 αη ογοπΊέπεςς οἱ ουσ Ποτά” ρτουθθάϊπος. Τ Ἴανο αἱ αγ οοηβῖ- 
ἀατας (]ιαδέ]ιο «Ώαπσο οἱ ]ια ὔγ]ε οἱ Θὲ Πίκο {τοπα ἴ]πο ΠΙδίοτῖσα] {ο ἴπο απι- 
ἑορίϊσα], Ργεοίςε]γ αὖ πε ροῖϊηί οἱ ἄἴππο γαι Ίιε Ώδσοππθς απ ΕΥΕΨΠΕΡΒ, 48 
οπθ οἱ ἴπορο απἆερισπεςά οοἰποϊάεπσας ΠΙΟ] 15 ποί ]εβς οἰτ]κίπς ἴΠαη αΠΥ 
εάἆαοσά ὮΥ Ῥα]εγ. ἴπ ἴμε Ῥτεδεηί ο.μ5θ, ἴμθ αρτθοπιθηΐ 15 546] ἃ5 {ο ρτουε 
Ενας Ῥοῦ]ι αοοοιΠῖς 6ο οτἰσΙπα]]γ ὑπ βαπ1θ. ΤΠ ας Ῥεεη βα1ά ἰΠμαῦ Μαύ- 
Όιον/ς ἶς έ]νο οτ]σ]ηα], ἔγοιη γγλῖοιι Ματ]ς Ἠα5 ἴα]κεη Ἠ]5 αοοοππό; Όαῦ 1 γα 

οΟΠΙΡαΤ6 ἔ]πθπι οαγ6Γα]1γ, 18 ντ]. ϱο {ουπς (]λαί ἔπετο ἶ5 ποὐβ]ησ πι Μαζζιουνς 
αοσοιπό ὙΠΙεὮ ΠΙαΥ ποῦ Ἠαγο Ῥοεηπ ἰαίκοι {τοπ Ματς; {ος αἰἰ Ἠϊ5 αάά]- 
Ώοης αΤο οχΡΙαπαἴοΓΥ, απά οαπ Ὦε σαΐμετεά Ποια Ἠατίς. Ιηρίεαά οἵ 
ϱαγ1πο, η θεπεγα] Ί6ΥΠΙ5, ὑμαί ἴμο (6α11]6αΠς γατο ΠΡΗΙΠς, ΟΥ 6Υ6Π 5μοοί- 

πο {Παῖγ παῖβ, λα Ῥγοσίδθ ΙΠάΠΠΕΣ ἵπ ΥΙΟΙ {Πογ Ὑογο βΠοοὔῖηρ 18 
ἀεβοτῖρες ἵπ Ματίς 5 αοοοιΏζ, ὮΥ α {θτιη ΥΠΙΟΗ 15 εν]άθη{]γ ὑεομη]σα]; ἴΠεΥ 

ΤΥΘΓΘ ἀμφιξάλλοντες----ΒΙιοοίῖηο ἔμεῖ πείς 1Π α οἴτο]α; Π6ετα]]γ “οαδπιστουπς.” 
Τμ]ς Μαἰί]λαουν Ίιας ραταρ]ιταδεά ΡΥ ἴῑιε ΕΧΡΓΕΒΞΙΟΠ βάλλοντας ἀμφίβληστρον--- 
ὁ, 6, οαβίῖπο αι πεῦ βὐίοᾶ {οΥ ὑπ] ρατοπ]ατ Ἰαπά οἱ Ηδμαης. Τ]πο αροτο 18 
ἴπο τθαάΊης οἱ ΤΙδοπεπάοτί, αἰίΠποισ]ῃ ποῦ οἳ ἴμο τοοεινεά {οχῦ. Πέ 15, Ἠουί- 

6νοχ, 5ιρροτίεά ὮΥ {λε σγοαίεςύ πΊηΡετ οἱ ἴμο αποϊοπύ ΜΟΝ, απἀ, Ῥεϊης 
ἴλπο αποδέ ἀἰβιοι]έ τεαάΊπσ, 15 πηοδύ Ῥτοβαβ]γ έλα τας οπθ. Μι Α]οτά, 

1π Ἠῖ5 οἀ1ίίοη οἱ {πο ειν Τορίαιηεηὔ, αἀπι]ζ5 16, απ 11501γ τετηατ]ςς, 

(λαῦ 10 ευ1ΐ5 ἴ]ιο πιντυιίε ἀαρισίντια οἳ Ματίς; ε αἱδο οΏδεινες, ὑλαῦ 5αο]ι 
νοιρα] ναγΙαθΙοης, 85 εις τὴν {οΥ ἐν τῇ, ατα Ἱποοποθίναβ]ε, 1 οπθ οορ]εά {πα 

οὔ]αν.. ΤΠς 15 ίγαθ πΠεη αρρ]εά ο Ἱποτκς πητ]δίεη 1π {με β8ΠΠθ Ἰαη- 
ρπαρε, Ῥαῦ ένα ἐταπδ]αίοπα] αστεεππεΏί ο{ {πο αΏογνο-αᾳποίεά Ῥαβραρος 15 
εφ αα]]γ Ιποοποείναβ]θ, 1 πο οτ]σίπα] οχΙσεά 1π αποίῃετ Ἰαησιασο. ἥΜτ 
Α Ποτά οΏκεινεδ οἩ. {5 κοοὔΙίοἩ, ΝαγΥ νο πού νεπίπτο {ο 5αγ ἴμαίῦ Ῥοῦῃ 
ἴποςε αοοοιηές (Μαἰῦ. απᾶ Ματίς) οαπηε {ποπ Ῥεΐετ οπ]σ]πα]]γ {7 Τ ππαγ 
πεγα αἆα, ὑ]ιαῦ 16 15 «οαγοθ]γ Ῥοβδϊρ]α {ο 5αρ]εοῦ {Πε (οβρε] οἱ Ματ {ο α 
πηϊηιζθ οχΧαπΙΙΠΕΦΙΟΗ, πι ύποιῦ αττ]νΊηο αἲ α ΒΙηΙ]αΥ οοπο]αδίοἩ πΥΙΓΗ τοσατά 
ἴο ο Ίαγσθ Ρτοροτίίοη οἳ ἴμο Ιποιάεπίς {μετεῖη τοοοτάεᾶ : ἴλας Ῥ]επορ 
είς, ἵπ Πὶς Ι)ὑπεσίίοπβ ου ἐἶιε δέν οἱ ΙΟ ζυϊπνίη, οΏδεινες---- {. απι 
Ἱπο]]ηπθᾶ {ο ἐπ]π]ς ἐ]λαῦ πο «.οβρε] Ὦγ δύ Ματίς οοπίαϊης ΠδίΙε πιοτο μπαμ 
ΠοῦεΒ απ ΠΙΘΙΙΟΓΩΠάΙΠΩΕ ΥΠΙΟΠ λα Ώοει πα ΡΥ δὲ Ῥεΐετ, γγλΙοὮ π]ὶ 
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μα ολ αοοοιιηῖ {ΟΥ ΠΠάΠΥ οἳ {ο αποϊοηί5 ο] 1ης 1έ δὲ Ῥείεγ)ς (.οβρε].” 
----Β. 409. 

Ῥιαί {ο τείατη {ο {ο ΘΧΡΙΘΒΡΙΟΠ ἀμφιξάλλοντες ἨΙΟὮ ρἶνος δε {ο 
ὤλεςε τεπλατ]κς, Ι νγοιι]ά αἀά, ναί 16 15 ποί οη]γ ααθορίϊσα], Ῥαῦ 16 15 οπη]- 

πθη{]γ Ῥτοίοδδίοπαἰ, απἀ οπθ γΙοὮ 16 15 βοαχοεΙγ Ῥορθῖρ]α {ο βαρροςα 
ὑλιαί απγ αἱ α Β5ΠετΙπαΠ Ὑγου]ά οἸΏΡΙΟΥ. Τη οοπο]αδίοη, 1 Επα ποίμῖπς 
ἵπ Μαἰίποενς αοοοαπῦ ΥΠ] τΠαΥ ποῦ Ἠαγο Ῥθεη {αίκεπ ἔγοπι Ματ]ς, 
εχοερί ἴ]αῦ ΒΙΠΙΟΠ Ίνα5 οα]]οά Ῥείετ---απ αἀάῑδΙοι Ὑ]ο Μαἰθμαυν σοι] 
Ἠαγο πο ἀἰβποι]έγ 1η αρρ]γίησ; Ὀταῦ ἴῃοτο Ίδα πηπιιίο οἰτοιπηξίαηςθ ΤΠΘΙΙ- 
Ποπεςά 1π Ματ] ς αεσοιηί, νο] Ὠο οοα]ά ποῦ ροβδΙρ]γ Ἠανο ἴα]κεη {γοπα 
Μαϊίπανγς, ΠαΙΠΕΙΥ, ὑμαῦ ἴΠετο Ίνθτο 1 Πο Ῥοαῦ, αἶοπσ γη ΖοεῬεάεο, 

6“ Ἠιτος βετναπίς; απ 16 15 ποῦ οπθ γηΙοη Ματς αὖ ἴ]ο ἀῑδίαποο οἑ 

γθαΙ5, γγοι]ά Ἠανο ἀτοαπί οἱ αἀάϊπο. Τη δὲ Ματ]ςς αοοοιηῦ Ὑνθ 41ο Ἱη- 
{ογπιεά ἰλαί /απιε απά «1 οἶπ Ίνογο 1Π πο Ῥοαῦ, Ῥιαέ Ζερεάεο ἵ5 πού 

πιθηζΙοπθς 61]] Ίο ατα {ο]ά (λαί Ίο τας “«Ια[ῦ 1π μα ϱΠ1ρ, ν. 20. δὲ 
ΝΠαί]ιευν ΤΟΠΠΟΥΕΡ {6 αὐταρίπςξς, ΡΥ {ε]]πο 15 μαῦ «απιος απά 1ο 
γθγα 1η {με 5Η1Ρ πι Ζεβεάεο {ἐλπεῖτ {αΐμοτ,” ν. 21. ἘΤΠς 16 ἴ]ιο οοττεού 
οχάετ, απά νε 63Π 566 ἃ ΤΘΗΡΟΠ ΤΟΥ πο οπαπσα; Ῥαί 1 ο Μαηενς 

ποοοιπέ Ῥθ ἴ]πο οπίσῖπα], δύ ΝΤατ]ς τηαξί Ἠανο Ἰηνοτίες 16. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Υ1Ι. 

σης οἱ  ΏΕΜΟΝΙΑΟ, 

Ί)Γε Ἠανο Ώθτε αΏ εχοε]]επί οχατηρ]ε οἱ Ιπάερεπάεπί ἰχαηβΙαξΙοη οἱ α 
ΟΟΠΙΠΊΟΠ ογἰσ]ηα], Ιπρτογες α5 6ο απταησεπιεπῦ απά {αρίε ὮΥ οί ]μα]κα, αἱ 
εἆλετίης τηοβεβοταρι]οἈβΙγ {ο {μα {αοίς. δὲ ΝΙατίς ἆοας ποῦ 6ε]] αβ]λαί ἴῃο 
ὀἀεπιοπίαος οα]]οά οιιὲ «πα ]οιιά νοισθ, {111 ἴλλο οοπο]αβίΙοΏ οἱ 15 αἆ άταδς 

{ο ος 1,οτά, Ῥαῦ 15 15 τοσοτάες Ὦγ δῦ Ἰκο, αἲ ἴμε Ῥεριππίπο; Βὲ Τμι]κα 
ανο]άς ἴἶι τερα(Ιθ]οη οῇ ἴ]ιε γγογά διδάσκων, -' ὑπασ]ιί,” ΒΥ πδίης ἔ]λο ΥΠΟΗΥ- 
ΠΙΟΙ5 ΕΧΡΓΕΡΒΙΟΠ, ὁ λόγος, “:Ἠῖ5 γνογά ”” Ὕναβ γη Ῥουνου, ἆσ. Ἠο αἶδο οχρ]αῖης 

Ενα Οαρογπα η Ίνας α οΙίγ ο{ 41ος, ΙπάΙοαπς ὑπαῦ 16 νγας ποῦ Ὑτιθίεη 
ἵπ α]11εα, Ῥαέ {ο {]ορο αὖ α ἀῑδίαπσο, α5 νθ πηδῦ ΦΙΙΡΏΡΟΡΘ, ΓΓΟΠΗ {15 απᾶ 
ο]ετ εἰπ]]ατ εχρ]απαίΙοἩς, ἴπμαί Τ]ιδυρ]Ι]ας Ὕναςδ {ο ΝΊοπα ἴλο (1ο95Ρε1 15 
αἀάτεβδες. Όπ ιο οὔ]ιετ Παπά, Ίνα Επιά {ιο ααἴΠοχ οῇ ἴμο βοσοπά (ἸοβΡε], 

πηεπ θ Ἰ]βμες {ο σ]νο α. ΠΟΓΙΟΠ οΓ ιο γΙάο αεχίεπί ἐ]τοισῃ ν/πῖομ ἴῃο 
{αππο οἱ {15 τηίτασ]ο βρτεαά, 8αΥ5, ελα 16  6ρτοας αρτοας ἐμτοισ]ιοιέ αἱ] 
Ώιε τοσίοπ τουπά αροιῦ (α1]6ο.”. ΤΗΙ 18 (ο Ἰαησιιασο γνΠΙο α (α]εαη, 
ππης 1π (αμ]εο, πγοι]ά παίατα]]γ ταδο ΤΟΥ ΒΙΟἨ α. ῬΙΓρο5ο, απά οοηίταςί5 
πι ἴμθ ππογθ 66ποτα] ΕΧΡΥΘΒΡΙΟΠ οἱ Βύ Ἰμαίκθ. ΟοπΙπΙΘΗ{Φ{ΟΤΒ Ίο ΤΙΒΙΗ- 
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ζαΐπ ἐλαί Φὲ Τμκο πιαάἆο αςδο οἱ ὑμο ἄτεε]ς ἄοβρε] οἱ δὲ Ματ], αρρεα] {ο 
ιο νοιρα] αρτοεπιθηὀ Ὑ]ΙοἩὮ καὐαὶςύς Ῥούνθεη πο 240] απἀ 2δἱ1 
νεγςος οἱ Ματίς, απά ἴλο 9461 απἆ Ῥατύ οἱ με 9δἱΠ1 νγειςες οἳ Τά]Κα, ἵπ 
πνη]οἩ ἴ]ιο {ο]]ογγίης Ῥᾶδεασς οοοισς----- Πμεῦ 5 αἱοπθ ; γγηαῖ Ίαγε 1νε {ο ἆο 
γνΙζἩ πθο, ἴποι ὧἆθδας οἱ ΝασατείἩ  ατὀ ἴμοι «ΟΠΠ8Θ 6ο ἀθβίτογ α5{ 1 

ΊςποιΥ ἴμοο γ]ιο ἴλοι ατὀ; ἴ]ο Ἠο]γ Οπε οἳ ἄοά. Απά ὦ;αδις τερακοά 
Ἠϊπῃ, βαγΊησ, Ἠο]ά 61γ Ῥεασε, απά οοπ1θ οαῖ οἳ ἨΙπη.” 

ἨῬ]«Πορ Ματα] οὔδογνος, πΙθἩ τοσατά {ο Ε]]5 Ῥαᾶρεασα, (μα 16 «Ις ἴμο 
οπ]γ Ιπείαπςθ οἱ γετρα] αστοεπιεπὺ ο] Τ Ώανε οΏδετνεά 1π {Πο βδοῦ]οΏ5 
ΟΟΠΊΊΠΟΏ ΟΠΊΥ {ο Βὲ Ματ]ς απά ού Τπκο; απά 1π πο τοδύ 6Υεη οἳ {15 
οσίίοἩ, Φὺ Ματίς απά δὲ Τµι]κο Ἠανο εκρτερδεά {επηδε]γες νετγ ἀῑΠετεπ{]γ.” 
Νου”, 1π ἴ]ιε Πγεί Ῥ]ασα, ἴπο γετρα] αστοθπιεπὺ ἆοθς πού οχῖςί, αὖ ]εαδί ἴο 

ια εχἰεπῦ 5αρροξεά Ὦγ Β!ειορ Ματ, απᾶ ντ Ἠτς, ἵπ Ἠ]5 ΙπίτοάποίΙοἩ 
ἴο ἴμο Νου Τοεαπιοηύς {ον 1Π ἴ]ο δατ]]αςεί ΝΡΙΟ,, ἹΥΠΙοΗ, 1π 5ο) α σ85θ, 

τητδὺ 6 Ἰιο]ά {ο Ὦο ἴ]λο Ῥοδί αι οτ]{165, νο Πηπα, ἵπ Ματς ν. 24, ἴῃε 
πγοτά Ἔα, “ού 118 αοπο,” οπαϊθθθᾶ, απά, 1 λα 8απΠθ νΥ6γ5θ, λα γγοτᾶ 

ὄιδαμέν “1 που,” τεπάστεά, ἵηπ ο οοιτθβροπάϊησ Ῥ8βεασε ἵπ Ίακε, 
εεδιδά:”. απᾶά 1η ἴλΠο {ο]]ονήπσ νεγςο πο Ἠαγνο μα γγοτᾶ, πθαπίπς, ἵπ ἴῃο 

οτἱσ]πα], “ {ποπι,” τεπάετεά Ὦγ Ματς ἐξ, απἀἆ ὮΥ Ίμικε απ’. ῃερδε ατα 

11 (ταπδ]αίιοπα] ἀπῄετεπος», απάἆ τοσα {πο γετρα] αρτεεπιεηίς {ο αι {6υΥ 
ϱΠογῦ απᾶ βἰπηρ]ο 5οηίεησθς, πού οπθ οἱ πο αρρεατς {ο αἀτητί οἱ ὕπγο 
ΨΕΥ5 οἱ ἐταπδ]αίίης {λοτα, . ο Ἠανο πού ΤΠ 615 βθοὔῦΙοη α σγθαύετ απιοιιηῦ 
οἱ νετβρα αστεθπιεπῦ (Πατ γ]αῦ πη]σΠί Ίανε Ῥεεη οχρεοίεά 1Π Ῥετ{εοί]Υ 
Ιπάερεπάεπύ ἰταπε]αθίοηδ; πε οσαπποῦ 1Π{6Υ, Πετείοτθ, Ποπ 16, εἰθ]ετ 

υλαῦ Τα] τας αοηπαϊπίεά νηῦἩ {να (τεε]ς ὑεχί οἱ Ματ]ς, ο ἴπαί Ματ 
πα8 αοφααϊηθεά νη ἐλαί οἳ δὲ Τπα]ςθ. Τὸ 15, Ιπάθεά, Ῥοββίβ]ο----[ ειοι]ά 
βαΥ Ῥτοβαβ]ε---παί Ἠοθ Ίναδ; απἀ Ώο τπαΥ Ἰανε, {ο α οετζαῖη οχθεηῖ, Ῥεεῃ. 
Ἱπῃαεποεά ὮΥ ἰμαῦ Κπονγιεάσο ἵπ εχεοίπσ Ἱς ἰγαπρδ]αίον ; Ῥαῦ ὑμαί 
ἀοες ποῦ αΏεοί ια Ἰηπΐοτεποο 1 Ἠανα ἄτανΏ Τοπ ἴμε ΤΠΕΠΟΙΙΕΠα, ὑπαῦ 
Ματ]ς Ίνας ἴμε {ταπε]αίου ο Ῥεΐογ. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΥΙΠΙ. 

ΟσΕΕ ος Ῥετεης τες ΜΟΤΗΕΛ. 

Τμ] βοοὔῖοη, α]λοισ]ι βΠοτί, 15 επαΙπδη{]γ Ιπδίαασίϊνο, α5 οχλριίπσ 

πο Πδίοτισα]. οοποῖβεηθβς οἱ Μαΐίμαν, ἰπε απἰορίϊισαΙ ἀείαι] οἳ Ματίς, 
απά ο Ῥτοίθβείοηα] αοοΙταοΥ οἱ Τπκε, η ζ α βἰχηκῖησ Ῥτους οἳ μα 

14επίαῦΥ οἳ ἴμθ ααζΠοτςΒ1Ρ οἳ {πε ὑΠ]τά (Ἴοβρε] απά οἱ με Αοἴδ. Απά, Πτεῖ, 
πΙ Ὦ τεσατά {ο ο οοηηθοβοη Ὑ]Ιο κεαρδισίς Ῥείνεεν ἸΜαἰίπεν απά 
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Ματ]ς, οι αἲθ βονοτα] οἰγοιππηδίαποσος πιθηθἰοπθες, ΠΙΟ οαηπιοῦ Ῥο8- 
εἱ)]γ Ίιανε Ῥθει έακεπ Ὦγ Ματ]ς ῄοπι Μαἰέ]λους (.οβρε]; ἴπετο ἶ5 ποζλίπς 
ἵπ Μαλλον 5 αοοοαπὲ γγ]ίοἩ. ππαΥ ποῦ Ἠανο Ώθεῃ ἴακεπ {τοτη εΠαῦ 1η ἴ]ο 
βεοοπᾷ (Ἀοβρε]. Τὲ τπαγ Ὦο ραά ἐαί ἔἶιο οἰτοιπιθίαποςς ποῦ οοπέαϊπεά 
ἵῃ Μαίλεννς αοοοαπέ, Ἰηδίοας οἱ Ῥοΐπο οπι]έθά αξ πη-κεοτῖσα] ὮΥ ὑαῦ 
εναησε]]εί, α5 Τ 5ΙΙΡΡΟΞΘ ἴ]Ι6γ Ί6Γο, ΠΙΔΥ Ἠανο Ῥοει αάάεὰ 1π οτάεχ Το 
εἰαοϊάαίε {ἴῑο 5οαπί]οι Ιπξογππαίίοπ Παγηϊθ]εά Ὦγ απ δατ]1θτ αοοοιηῦ. 
Νοπγ, ποπΏθ 08 ἔἶια οἴτοαπιδίαποςς Ῥεσυ]ῖατ {ο Ματίς 1π ἴλῖς παταβῖνθ 
τεπάςΥ 16 οἶθατετ. Τ1ο ονοπέ {οοῖς Ῥ]ασο 1π ἔἶιο Ίοιςε οἱ Ῥεΐετ; Όπβ 18 

ει/Πο]επέ {ο τηαχ]ς ἐ]ιο Ἰοσα]έγ. ΗΥ, ἔ]αιι, ε]λου]ά ἵνα Ῥο {ο]ά λαῦ λθ 
Ίποιδ γγης 1η ἔ]ο ]οϊπέ {ΘΠΕΠΟΥ ο Ῥοΐος απιά Απιάνεννὁ 1 ἴἶο οπἱρίπα] 
αοοοιηῦ γγας γΥγηίθηι ὮΥ Ῥεΐου, Ίνα 63Π 566 αν ΤΘΔΡΟΠ ΝΗΥ α αἰγοιπηδίαηοθ 
ἵπ 186] 5ο απϊπηροτέαπέ, απ γγη]οἩ οου]ἀ Ίαγα πο ροββῖρ]ο Ῥθατίης ΟΠ 
Πιο παῄτασι]οις «ατα τοσοοτάςᾶ, ε]οι]ά Ίανο Ώδουι πποηθοηθά ; ἴμπετε 18 

αΊνγαγς α ἆθστες οξ απγοσαπηςθ 1π οα]]πις πγμαῖ 15 οπ]γ α ]οπό Ῥοββδοβείοη ἃ 
Ῥογβοπς οὔἩ. ο Ῥαέ Ῥοΐοτ οοα]ά Ἰανε ]ιοισ]ί οἱ παοπζ]οπίης 516Ἠ ἃ 
Ώμπο 2 1 Ιηΐου, αἶδο, ἴλιαίῦ Ὕνο Ίιανο ἵη Ματίς νε εατ]εςί εἰαίο ο ἴπε ηαΤ- 
ταἼνε, Ώεοαιιδο Ῥεΐον {ἔ]ιετο ἶ5 οα]]εά Ὦγ Ἠἱ5 εατ]]εγ Παπηθ, ΑΙπιον; Όαῦ ὮΥ 
Μαιίμανν 1 ἶς Ῥοΐθι, ἴἶα Παπ ὮΥ γΥΠ]οὮ Ίο ἵγας ἵπ α[ετήπιος Ῥεβύ 
Κπονῃπ. 1μδ]γ, ἔνετο οαη Ὦα πο ἀοαδὲ Ρας ἐλαῦ Ῥεύετ γνας 1η 115 ο 
ουδ ]λεη ἔ]ο ονοπὲ {οοῖς Ῥ]ασο. ΝΙΥ 15 ]ή5 Ῥγεδεπος ποῦ ποῖεά 8 
νγε]] α5 ἐλαί οἳ ᾖαπιος απά «οπῇ ΤΠ6γ αἲα πιο βρεοία[οτς, απιά []αῖγ 
Ῥγεβεπος Ίιας πο οοπηθοοΏ ΥΠ ἴμο πιίτασ]α. ΊΙΥ ει 15 16 1ΠΕΙ- 
Ποπεά, απά νιγ 15 ἴλο απί]οτ επί τοβρεοῦίπσ ο Ῥγθδεησθ οἳ 5ο. 
Ἱππρογίαπέ α Ῥ6Ιδοη α5 Ῥοΐογῇ Ἔ]ο αΠβΥΟΥ 15, ἴ]ιαῦ α Ῥείδοῦ ἀθδοηρίης 
λαέ Ίιο γνέποςςες παίατα]]γ σἶνος 5αο] ἀείαῖ]ς, Ὀαέ Ίο ἆοας ποῦ ἐλ]π]ς 
ο πιεπ{Ιοπ]πο Ἠ]8 ού Ῥγθβθπσθ ΊΊΘη Ίς {α]κες πο 9Ίατο ΙΠ ἴ]ιο {Ταηβας- 
ἄοης, πη]οςς {ο αξέοςέ ἐ]να ἐτιί]ι οἱ ἐἶιο πατταίίνο, ΙνΠΙεἩ γγαβ πού τεφιάτοά 

Ἰετο. 
Βί Τμι]κο5 αοσοπηΐ, Ἰ]κο δὲ Μαἰίλπονς, οοπίαίπς πούλῖπς υ]ήο] 15 ποῦ 

{ο Ὦο ξοιπά ἵπ 5ὲ Ματ]ς, οχοερίῖπο {ο ταθά]σα] ἀείαῖ]ς, πο 19 γγαβ 

παζυτα] {ος α τηέά]σα] πΊαπ {ο ΙΠαΠΙΤο ΙΠ{ο απά {ο ποίσθ. Συνεχοµένη 15 

πηεαἶσα] ἔεττα, απά 15 {ιο 8α1Ώθ α5 ἐ]ιαί αφεά Ὦ} {ο απί]ος ο ἴπο Αοΐ5 

π ἀεροπρίπσ ἔἶο ἀἴδοαδο οῇ {1ο {αίμοι οἱ Ῥαβ[ας, ἴλα οἶ]εῖ τπαη οἳ 
Με]]ία. Πυρετῷ µεγάλῳ (ἴ1ο στεαί {6Υοτ) 15 α. {θο]ηῖσα] Ίθυτη, ἨΥ1ο]ι, Ίνα ατθ 
ἰο]ά Ὦγ ἄαἱεῃ, Ῥ]γρίοῖαπι5 Ίγοτο πγοπῦ {ο 11βθ, 35 Υε]] α5 ο ΘΧΡΤΕΡΡΙΟΠ 
επιστὰς ἐπανω αὐτῆς, 5ἴαΠάΙπΠσ ΟοΥ6Υ Ἰογ: 569 η α]]κοι”5 ομβογγαίΙοΏ5 ΟΠ ἴ]θ 

πηεά]σα] βίγ]ο οἱ 5ὲ Τπικα, ο. Μαφ., όαπο 18541. 
Μτ Α]οτά τοππατ]ς οἨ {Π]β Ῥαββασο, ἰ]αῦ ιο α]ἐογαῦίοη Οἱ κρατήσας τ- 

χειρ. (ιο {οο] Ἰετ ὮΥ λα Ἰαπιά,) Ιπίο ἐπιστ. επ᾿ αυτ. (119 5ὐοοἆ 9ΥοΥ Ίογ;) “18 
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α{θετ]γ Ιποοποείναβ]θ,”. 15 οης ὙηΙο 1 απ ποῦ ἀἱδροδθά {ο οοπίγονεΓῖ, 
Ῥιΐ 16 16 βαοῖ Αη αάά1δΙοη ζο ἐ]ιο αοοοαπῦ οἱ α πηϊτασ]οις οπτε, ΊγΠπΙο απ 

παήτίης ΡΗγδίοίαη, ΥιῦἩ {Πο πηθαης οἱ Ἰπβοτπιαοη ΠΙΟ Ῥύ Τμικα 
Ῥοββεβρας, πγου]ά παίατα]]γ ππα]κα. ΤΗϊ5, πο ἀοαβί, ἔοττης α οοηβιάεταβ]α 

Ῥοτίίοη. οἱ βθοδίοη νΠΙ.; Ῥαῦ 1 πο οοππρατε λα Ῥοτίίοη οἳ Τ]ο5 
(.οβρε], ομαρ. 1ν. 91-44, πι Ματς 1. 21-29, 1 πωαδύ ϱαγ, ἰμαῦ ἴο πηθ 
ὕλο αστεειπεπύ 15 αὐίετ]γ Ιποοποείναβ]ε, εχοερί προηΏ οπθ δρροβίδίοη---- 
ΏΘΤΩΘΙΥ, ἰλιαῦ Ῥοίῃπ Ματίς απά Ίμακο Ίαγα πὰάθ ἀδο οἱ ἂ. ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
οτῖσίπαΙ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

ΟσΕΕΒ 1κ της Πουβε ος ΡΗΕΤΕΗ. 

ΤΠ]ς εοοξίοἩ {ΤΟΥΠΙΑ α ΡοτΏοη οἳ ἴμο αβογνε-πιεηίοπεά Ῥά5β8ϱ8. 
Ματ]ς5 αοοοιπό 16 οματασίαετίδοά ὮΥ μοβ τερεζήοης απά οἰτοαπηβύα- 
σα]. ἀείαι]ς ἹνΠΙομ ἀῑδεησιϊδῃ ἴ]μα εγεγιίηπερ Ίποπι ἴπο Πδίοτίαη. 
Φίγαιι5ς ασκς ΙΓ Ματ]ς- “πιεαπίησ, ας Ἡο {ε]]ς τ15, ἴμε αὔ]ου οἱ μα 5εεοπά 

(σοβΡε[-- γαςρτεδεπί οἩἨ 015 οο8ΡΙΟΠ, (746 ο «εδ, Π. 1939.) ΤΠο αΏΒΥΤΕΥ 
1 Πανε {ο οἶνε ἶ5, ἰμαῦ ιο γγας; Ίεπος πο απἰορίϊσα] ἀείαί] πας ““ αἰ] υπο 

οΙγ Ίνα5 σαΐπετεά ἰοσείμετ αὖ (Ῥε[οτε) ἴΠε ἆοοτ,; π]]ο 15 οπα] θεά ὮΥ 
ιο οὔ]ατ εναποε]]σίς α5 πού Πρθοτίσα], Ὀτέ πο, ας Μν ΑΠοτά 1α5ῦ1γ 
ΟΡΡΕΥΥΘΡ, 511ού/5 « ἴλο αοοπταίε ἀείαι] οἳ απ ογεγ]ίηερε” πο ορεΏ 
«ραςθ Ῥεΐοτε {πο ἆοοτ οἱ Ρεΐετ΄ πουςεα ἵ5 απ Ἱπζετοβίίησ {αοὔ, απιά 5οΓνεΒ 
{ο 1 επ (γ 16 νζ] ἐλαῦ ἵη γγΙοἩ ἴμο ρατα]γίῖο πας οτε, απά 1π γΙΕΒ 
οι Ποτά αὖ ἴ]]ς ρετιοᾷ τεριάεά. 16 γγ]] Ῥε οῬβεινεά ὑμαῦ ΕεΥΕΥΥ ποῖ]οθ 
ο ας Ἠοιςε 1η ἔμο 8εοοπᾷ (Ἴοερε] 15 εχαοΒΙγ 1Π ἴπο ἴΕΓΠΩΡ 1 ΥΥΠΙΟἨ αι 
Ῥ6ιδοη ποι]ά βρεα]ς οἱ 5 οὔΏ Ἰομςα. Ἠο ποπ ηετε εαὖ5 ἀἰτεοί]γ ἰμαί 
ουσ Ποτά 1νας τεριάοπ 1η 16; Ότι 1Π πο ΓοΙ1οπΊης 5εοξΙοἩ, 

ΦΕΟΤΙΟΝ Χ., 

1Ἠ ὙΠΙοἩ ες ατε ἰο]ά αῦ ΟἨπΙςέ τεύατπεά {Τοπι ΟαροτπαἼπα {ο ρΓθ8ο]ι 
η οὔμετ οἶδμες οἱ (παῇ1εο, Ἀ[ατίς ΙΠ{ογπας ας ἐμαῦ Ἡς το5θ Υ6ΥΥ οατΙΥ 1η 
λε Ἱποτη(πς, ΠπηΡΙγίΠς ἐπαῦ Ίε Παςά ραςβεά ἴμο πὶ]σ]ί 1π ἴο Ἠοπξε; ὑπαῦ 
«Ἱθ γγεπῦ οί, ἐξῆλθεν, ενιἀεπ{]γ πιθαπίπσ {Τοπα ἔ]ε Ἠοιςε, απά ἀερατίεά 
{ο α. ΒοΠ{ατγ Ῥ]ασθ, ν1ετε Ίε Ῥταγεᾶ; ἰιαῦ Ῥεΐζετ απά οἴμεις γεηῦ α1ἴθΓ 
πα, {ΟΥ ἔ]ιο Ῥάγροβε οἳ Ῥτεβδίης Είπα 6ο τοπηαίἩ ἸΙδ έετη. ΤΗ15 15 ποῦ, 
πάθεά, αχρτεςες, Ὀτό 16 15 ο]εατ]γ ΙπιρΙεά 1π Ἠ]8 αΏςΊγετ, “ 1εῦ Ἡ5 Ρο 
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1Π{ο {]ιθ ποχό {ονη5, λα Τ ΠΙαΥ Ρτθασ]ι ἴπετε α5ο, {ΟΥ (Ἰιθγείοτθ οα1πθ 1 
{οτίμ.” 
ἙΥ α βαταρηταδίίο ἐταπβ]αίίοἩ, 96 Πα] οχρτοβ5θ5 1π ἀτεοῦ ὕΕΓΠΙ5 ἴ]λο 

ο]θοί {ος πυμ]ο]ι Ῥεΐαι, απ αγ ἐ]ναί Ίγετο να Ἠάπα, {ο]ογγεά αἴνεν 
Ἠήτη,”) απά ἆοος ]πςίῖσο {ο ἴ]ο πποῦῖνος γ]ῖοἩ Ιπάασθά ΒΙΠ1ος, απά ἔ]οδο 

πι Ἠϊπα, {ο {ο]]ον ος Τιοτά---απ αβεοβιοπαίο πὶδ {ναῦ Ίο 5λοι]ά 

ποῦ Ίεανο ἔποιι. Τ]μο πποάς 1 γ]ο] Οα]]εο 15 παεπί]οπθά Ἰπ θ 
5θσοπιά (Ἴοβρα], εἰς ὅλην τῆν Γαλιλαίαν, “ ἑλτουσ]ιοαῦ ἴο γ]οε οἱ 611166,” 
ἵς Ῥγοσϊδοἰγ ἔἶο 1παΠΠος ἵπ γηίοἩ α (αἱἱθαη πγοι]ά οκρτεβ {πο γ]άε 

εχίοπί οἱ ουχ Γμοτᾷ5 Ρτεας]]ης. 

ΘΕΟΠἩΟΝ ΧΙ. 

Τήξ ΤΙΕΡΕΗ,  ΟΠΕΑΝΒΕΝ. 

Ίο Ἠανο Ἠογε {του ἐταηε]αίιοις οἱ ἐπθ βαΠ1θ αοοοιηῦ, ο Μαἴίπουν, 

85 δια], Ὦ}γ ανοϊάἴπρ τορεΒ{ίοἩ», απά Ἱγοτάς ποί αμβο]αίεἰγ Πθοθεεαῦγ, 
ΕχΡτθβεος ἵηπ ΒΡίΥ πονάς ας ἵπ ιο οοττεδροπάἶπς Ῥοτίῖοι οἳ Ματίς 
έαῑκες βεγεη!γ πονάς. δὲ ]μι]κο αγοῖἀς ἔἶιε τερείδίοη5, απά ΠΙΘΗ{ΙΟΗ5 {πο 

εχίεπέ οἱ {ο ἀ4ἴδειδο ἵπ ππθἶσα] ἔετιης. λν ΑΠοτά τρΏ{ϐ]γ οὔβετνες, 
οἩ. Ματ]κ5 αοοοαπ6 οξ ια πηϊτασ]ς, “ ἐλαῖ 16 15 ενιάθηίΙγ απ οπἱβίηα] 

οπθ {Τοίη απ ογεγ]ίηεςς. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΙΙ. 

ΤΗΡ Ῥληλιυτιο ΈΕΗΡον ΟσΠΡῦ. 

Ῥετ]αρς Ίο Ῥογίίοη οἱ ένο (ἄοβρε]ς ἴἨνονβ πιοτο Παλέ 4ΡοΠ ἐἶνθ 
παίατο οἳ {μα οοππθοίοἩ ανα 5αὐβὶςί Ῥείνεεπ {]λαεπ. Της, ιο 

αοοοιπέ 1Π ἔλο βθοοπἀ (.οβροὶ Ίας αἲ] ἴλα οἰατασίεις ο{ απ αἰἰορίίοαὶ 
πιθτπο!γ, Εα]] οἱ ταϊηπέθ, απά, νἰουνοὰ αἱ ππαξίετς οί Ἠδίοτγ, 5ἀρετῄιοιβ 
ἀείαῖ]. Τ]ο Ετεί οξ ἔἶιεδε [ εἶια]] ποίῖα 15, ἐ]λαῦ ἴ]λε ρατα]γίίο ραοπό 
ιο Ίνας πηἰτασιι]οιιδ]γ οιγθᾶ «Ίνα Ῥουπε οἱ {οισ,” γετβε ὃ. ΝΟΥ, 1 νε 
ΡΙΡΡΟΡΕ ἐιαί νο Ἠανο {ἶιε οἱσίπα] αοοοιπό ΙΠ ἐλο 5εοοπά («ορρα], απάἀ 
Ὠιαί 15 ἴἶια γγοτίς οἳ ΑΠ ΕΥΘΥΓΠΕΡΕ, Ίο απ εαβ]γ απεγείαπά Ώου Ἠθ 
σοατπθ {ο ποβῖσθ ἐἶια οἰτοιπηδίαπσα, απά ἨΥ Μαζίλουν απά 1116, ἵπ αδίης 
15 αοοοιΠέ 48 απ απ{]λογ{γ, οι] Ίανο οπηϊεέθᾶ 16; Ῥαῦ 1, ο εἼλο οίπετ 

παπᾶ, Ίνα α8ΔΙΠΠο ἐλαί Μαιου 5 αοοοιπῖ 15 μας {Τοπ ΥΙΟ χι οὔ]ιογ 

ὤνο ἆτθ ἴα]κεῃ, 16 αΡΡεατΕ {ο πῃο {ο Ῥο ιΜετ]γ Ππροβδίρ]θ {ο αοοοιῦ {οΥ 
155 ΙΠΡΕΤΙΙΟΠ. 
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Πο οτογγά αἲ {ο 40ΟΥ ο {1ο ἨοἈςο, γΥλΙο]ι, Ὑς αγο {ο]ά, Ίγα5 5ο στεαῦ 
ἴ]ιαῦ ἔΊχοτο Ίνας πο 5Ρασθ β/Ποϊεπί {ο 16, χιοί εύεπ Όε[ογε έ]ιε ἆοογ, μηδὲ 
τὰ πρὸς τὴν θύραν, 15 αη Ιπθετερίϊης απθορί σα] ἐταῖέ, Βετν]ηρ αἲ οηςθ ἴο 1ά6π- 
ΜΥ Όλο 85οεπο οἱ ἴ]α π]τασ]ε πηΙζἩ ὑῃο Ἠοιδο οἱ Ῥοΐστ, πἨΙσΠ, ἔτοτα δια 
Ἰποιάεηία] ποῦῖορ 1η 1. 38, ο Ίεατη Ἠαά απ ορεη 5ραοθ 1π {οηῦ, ν/]οἩ 

{πο οΊ/ΠΘΥ ν6τγ παίατα]]γ 5Ρρο|κε Οἱ 85 πρὸς τὴν θύραν, “Ὀείοτο ἰμο ἆοοτ.” 
ΤἩο ΠΙΏΏΕΥ αἶςδο Ἰη ὙΥΠΙοἩ μα Ἠοιμςο 5 πιθηθίοηθᾶ, νηἑ]ιοαί {ιο ατίῖσ]ε 

«εις οικόν ΒΏΡΘΕΑΙΡ ἴο 1ης 5 εφα]να]επέ {ο ἴ]ε Ταδίη αχρτεβεῖοη ἄοπηῦ, 

« αὐ Ἰοπης,” απά ἰλετείοτε ὑμαῦ γη]ο] 96 Ῥεΐετ ψοα]ά γεν παϊατα]]γ 
ἀδο. Μτ ΑΠοτά, απά α[νοτ πω Ὦν Ῥ]οοπιβε]ά, τεπᾶετ {πο 6ΣΡΓ6Β- 
βΊοη {ὅπι ἄοογβ: ἴ]ιε ἔογπηετ οὔραινος, “ {ο ἐις οοπαΏΊπθς πποδῖοη Ὑδ 1 
οοηςίγασΙοἩι, ἴμαῦ Ώε ᾖιαῶ ΦοΥιο ]ιογπιθ, απά Ίνας ἴ]μαιγο  Ἠετα, ει, ΨΘ 

Ἠανο ἴ]ιε απὔ]οτ οἱ με βεοοπά (οβρεί ἐετπῖπο Ῥεύετς Ἠοπιθ.” 1 που 
οοπης {ο α. οτοιπηβίαπος ἸνΠΙοὮ ο τηοάςτη τεαάςτ ΠΒΥ αΏρεατ εχίτα- 
ΟΓ4ΊΠΑΣΥΥ, Ῥιαΐ υνη]ο]ι Μαύμενν ἴακαες πο ποῖῖος οἳ, απᾶά π]ΙοἩ Τμα]κο 
ΟΠΊΥ τηθηί]οης Ιποιάεπ{α]1 :---Ἔ πιεαη ἐλαῦ γγη]ο]ι τε]αίος {ο πο ΠΙΔΏΠΘΥ 
ἵῃ Ίο] πο αγε ἴο]ά ἐαῦ ἴμε Ῥεαγεις οἱ ἐν ρατα]γίίο Ιπίτοάασθά Ἠ1Πχ 
Ιη{ο Πο Ίοιςα, ὮΥ Ῥτοαίπο ἐ]ιτοασ] {με του, ἵπ οτάετ {ο Ῥτίηςρ ἨΙπη 
Ῥεΐοτε οἳτ Τ,οτά. 

Τ19 βοερί]ος οἱ α {οΤΙΠΕΘΥ ασθ, αβειτηΊπο ἴ]αί λε οοηβίγαοὔΙοη οἱ Ἠαβίετη 
Ἀοιςδες γ/ας ]]κο {ιο Ἐπτορεαη Ἠοπδες οἱ {με Ῥγεβεηύ ἆαγ, ἴε]] ας ἐ]λαῦ 54ο] 
8, Ῥτοσθεάϊησ γγαδ ποῦ οΏ]γ Ιπρτοβαβ]ς, Ραὐ παιδί Ἠανε Ῥεεμ ἀεδίτασίίινε ἴο 
ἴλοςθ νο Ίγετε Ῥε]ου. Φίταιςς, οἩ ἴ]ιο οὔπεν Ἠαπα, υε]]5 τας ιαῦ 5αοΏ α 

Ῥτουθθςῖπο γγα5 ΠΠἨΘΟΘΕΡΑΥΥ, απ 15 αἲ στεαῦ ραϊη5 {ο Ῥτονο ἴπαῦ 16 Ίνας 
απΠίς α5 Θ8ΦΥ ο οπύετ απ Εαδίετη Ἠοιςο Ὦγ ὑμο τοοί επίσαποθ, Όνα εν 
{εσίιπι, α5 ΡΥ ἰ]αί οἱ ἴμο ἆοοτ, υἷα ϱ6Υ Ρογίατα, απᾶ πετείοτο ἰ]ιαῦ ἴπο 
Ῥθαγετς, “τεσατά]εςς οἱ {με ορεπίησ αἱγεαάγ εχἰδίπσ, εΏοα]ά Ί1ΠοοΥετ {πο 
γοοῦ, απά ]εί ἀοίνη λα Ίπαη {ΠτοισὮῃ απ αρετίατο ηΘΨΙΥ Ῥτοκεν, 15 
ΠϊσΏ]γ Ἱπρτοραβ]ο.δ.  Ἀοτ, 16 15 απ]ίο ἵγαε μαῦ {Πο αοοθςς {ο Ἠαδίοτη 
Ἠοιβες ὮΥ {με τοοξ επίταηοθ 15 α5 Βίταιιδς ας τερτεβεηίεά 16; Ῥιαῦ Ἠο 
Ίας ποῦ ππρηοπεά, πΠαῦ Ίο ΡτοραβΙγ αῑά τιοῦ Κποῦγ, ἐμαῖ ἐ]λε Ποπισοπία] 
αρετύατο 1η {πο Βαΐ τουί Ἠαά πεοθβδατΙ]γ α 5εοοπάατΥ τους ΟΥ ῬοτοἩ ονες 1ή, 
{ο Ἱκθερ οαῦ ἴμεταῖη. Τηε αρετίατε ΠΙαΥ Ός οοπηρατεᾶ {ο ἴπο οαΡῖη Ἠαΐο]ι- 
πα οἱ α ΕΠ1Ρ, απἀ ἴλε Ῥοτοῇ {ο ἴ]ιο οοπιραπΊοἩ. ΤΤε πλαῖη τοοί 15 οουεγεά 
συ] ορπηεη{, Ὀι{, 1 ΤΙΥ ΤΠΘΙΠΟΥΥ 5εΓνες πο τισΗ{, λε 5εοοπάατγ τοοί 15 
ποῦ απ{γεηιεπ{]γ 5Ιορίπρ, απά οογετεά γηζ]ῃ ες. Τό 16 Πἰιεά {ο αἰ]ονν 
Ῥουβοης ἵη απ αρηϊσ]έ Ῥοβῖδοη {ο επίευ; Ῥαῦ Ίο 8η Θ688ΙΥ οοποεῖνθ 
ἐλαῖ 16 πα]σΏί ποῦ Ὃο Πέύεςα ο αἀπη]ὸ οἳ α Ῥοιδοη τεσιπηρεηί ΟἨ α ΟΟ116Π 

κ ΡΤΗΑΌὉΕΒ, Ἐ. Τ., νο]. Π. Ρ. 9ἱ32. 
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Ἠλέ]λοιέ τοππονίπς ἴ]ο Ῥοτοῃ. Τ]ο ἀοίαι]ς τορρεοίῖπο ια ἀμΠοι]ύγ οἳ 
επίταποθ Ἠανε πο ΠθοθβδαΥ οοπηθοΙοη ΥΓ] ιο τητασ]θ, απά αἲθ 1Π 
(πεπηδε]νες Ππίτιπεισα]]γ απ ϊπηροτίαπξ, {ου α. Γον πΙπαζθς ταϊσ]ιύ γοπηονθ 
Όλα ε]ες, απά α {ον ἸουΥς τερ]ασθ ἔμεπα ; {Π6γ τη]σΏ{, (πετοίοτο, οἴίῃον ο 

α]οσείμετ οπη](δεᾶ, ος πηθγε]γ Ιποϊάεπία]]γ ποίῖσεᾶ,. δὲ Μαιενν, πι 
αοοοχάαπος γη] Ἠϊς εἴγ]α οἳ πατταίίοη, Ίας αἀορίας {ια ΓΟΓΠ16Υ Ρ]αΠ, 6 
Ίμακε ἴε Ἰαΐετ. 1{ οἩ ἴ]ιε οί]ετ παπά, ἴ]λο οτἰσίπα] απιί]λοΥ οἳ πο 5οοοπά 
(οβ8Ρε] γγας ποῦ οπ]γ Ῥτοβεπί, Ῥαΐ 16 γνας 1π Ες οΥη Ἠοιςδο ὑμαῦ ιο 
εγοηίς {οο]ς Ῥ]ασα, Ίνα οπἩ εαβῖ]γ απάατκαπά γΥἩγ Ἡε εἸοα]ά Ίανο τε]αίεά 
5ιιοἩ α οἰγοππηδίαπος. Ντ Ῥϊτ]κα, ἵπ 5 τεππατ](5 οἩ 5 Ῥαβρασε, (0). 
Ἐναπφ., 990,) νετγ ]αδί]γ τειπατ]ςς, ὑμαῦ αἱ]λοασ] Μαἰύμαυν Ίιας οπη]εά 
ποῄοίπσ 1έ, Ἡε εγιάοπί]γ α]αάες {ο 16 ἵπ ἴῃο Ῥαδβασο, “6βας 5εεῖηπς 
Ὠπαῖν {α1θλι,” νΙοἩ, Ίο οΏδεγνθς, “ ἆοθες ΙΠΙΡΙΥ ἴ]ιε οἰτοαπηδίαπσε γγΙσΏ 18 

εχρτθβεεά Ὦγ {λε οἴπεν εγαπσε]δί.” Νο ἀἁοαρί Ίο ἆοθβ: Ἠε Ίθανες οιῦ 
ἴλαῦ ρατί οἱ ἴπε Ῥαββασο Πίο] τε]αίες {ο ἴΠο ΤΠΑΠΠΘΥ 1π ΥΥΠΙΟΗ ἴΠαογ 
εη{ετεά {πο Ίοιδα αξ Πηπιαίθτ]α], αΐ ος ποίῖοθς ἴῑια οἰτοιπηβίαηςθ οἱ ἴ]πα 
Ῥαΐθιεηί Ἰγίης οἨη α Ῥεά. Τηοε Ῥαβδασε 1Π Ματς, τὸν κράθθατον ὅπου ὃ παρα- 
λυτικος κατέκειτο, ΙΙ3Υ εδ τεπάετεςά εμας, “Τη Ῥεά π]ετεοη ἴμο Ῥατα]γίϊο 
τουβπες :) ας ἵπ ΜαϊίΠαχγ, παραλυτικὸν επι κλίνης βεθληµένον, α “Ῥατα]γίῖο 

Ἰα]ά οἨ α οοπο].”. Τ]ε ῥαβρασα 15 ἰπετείοτο ποῦ αἱἐοσεί]εν εαρρτθββες 1π 
Μαϊίμεν; Ίο βε]εοίς ἴ]ο οἰτοιηδίαπςος γγη]ο]ι Ιπά]σαίες {με Ἠε]ρ]εββΠεβ 
οξ ἴἶια ραιεπέ, ΠΙΟ, 1η Ῥοϊπῦ οἱ {αοἳ, γγας αἲ] ῑναῦ γνας ππαθετία|. 

Τ]ε ἐταπβ]αίοπα] ΡΠΕΠΟΙΠσΠα 1Π 0μ15 5εοὔΙοἩ, αἱὐΠοιισ] ποῦ ΠΠΙΕΤΟΙΙΒ, 
Το 5ιιΠοΙεη/{]γ 59 {ο Ῥτους ἐλαῦ αη οτΙσ]ηα1, 1 αποί]ατ ]αηστασς, πηιδύ 
Ἠανο εχἰσίες, {Τοπα υγ]ι]ο]ι αἲ] ιο ἴμτεο εναησε[ςίς {οο]ς ἐπαῖγ αοοοιπηίς, 
ΥΠΙΟἩ 15 ομνοιβ]γ ἔμο βαπ1θ. 16 1ΠαΥ, Ιπάεεᾶ, Ὦο βαϊά ἰ]αῦ ἴΊιετε 15 οο 
ΤΙΠΟἨ γοτρα] αστθετηεηί {ο Ῥε {πο εβεοί ο{ ρετ[εοῦΙγ ΙΠπάερεπάεπί ἰχαΠδ- 
ἸαάοἨ. 1 ααεεᾶοη 1 {μετα 15; Ῥαΐ, αἀπιθης 16 {ο Ῥο ρο, 165 ρτοβεπίς πο. 

ἀϊβιοπ]{γ, {ον Ῥοῦ]ι Ματίς απἀ Τμα]κο τηιιδύ Ίανε Ῥεεπ αοαιαἰπ{εά νη( {πε 
Ῥτενίοις {παπβ]αίΙοη οἱ Μαζιον. Ἔπετο ατα Ῥαβδασος 1π Ῥοῦμ είς 
(ἄοβρε]ς νο Ῥτους ]ς. Ύλαο Ἰανο, ἰλετείοτο, απ οὈν]οις 681166 {ος 

γετρα] αστθεπηεπέ 1Π 6ΥΕΤΥ ο.5ο Ὑηοτο 16 σα Ῥθ τεβετγος {ο ἴμο (ποβρε[ ος 
Μαιίμενν. 

1 Οπ]ς 16 τσ] {ο πἰαΐίο ἐλαί Ὦτ Ἠανιάδοι ας αἀάιοεά Όῖ γετγ 
Β6ΟἱΊοη 5 α Ῥτοοί ναί Ίμα]κα σαπποῦ Ἠαγνο οορίαᾶ 16 Ποια Μαζζμευ απά 
Ματίς, (Γπίχος, {ο Ν. Τ., 1. ρ. 297.)  Ἠε οκΠΙΡΙΐ5 {μα {]γεο αοοοαηῖ ἵπ {αῦ- 
πἱαχ ατταησειπεη{, απά Ῥτείασες ἴπο {αθιες ΡΥ ιο {οονίτρ τεπ]ατ]κς ---- 

ἅ Τπ οτάετ {ο ΒΙΟΥ’ λα απίεπαβ]εποβς οἱ ὑμῖν Ιγρού]οβίς 1π 6ΥΕΤΥ 
{οττΏ, ν8 5οι]ά Ὄο γ]]πσ {ο {α]κο ἐ]ια οοττεβροπά(ηςσ πατταὔινες οἱ {ο 
ΒΊΠΘ νε 1Π (νο οΥ έτος οἱ ὑμο (οβρα]ς, απά Ῥτοβεπί παπα Γιζή {ο 
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ἴλε 6Ίο οἳ ο οαπάϊά ΙπαἸΙτετ. 1εῦ Ἠἶπι ]οοῖς αὖ ἴ]ιεπι ]αξί αβ ἴΠεγ 
876--Ίη {Πεῖγ νγετρα] οοἰποιάςεησθς, Ιπύεγεεοίεά ὮΥ γατιαίΙοης 1Π ΕΥΕΤΥ 
Ροββίρ]ο πιοάς---απά πα ἀοιλρύ ποῦ οἱ μ5 ἀεοίδίοη ασα]ηβί ἴ]λε οΏς ΊΤΙΜΕΥ 
Πανῖπσ αποίύπεχ ἀοοιπππθηῦ, ΟΥ {ππο οὔ]6τΒ, Ῥείοτο Ἰήπα, απά οοπ{οτπηῖης 

]ιὲς οιυτν (Δο8Ρε], 1Π 8ΟΠ16 Ῥατίίοπ]ατ Ὕαγ, ἴο 16 ος ἴΠεπι, πηίὮ α. οετζαῖη 
ορ]θοῦ ἵπ ν]αῖ. [εῦ ας, (πετείοτθ, Ῥτερεπίὺ ἴπθ ἴμτεο αοοοιηίς οἱ μα 
Ἰεα]ίηο οἱ ἴμε ρατα]γίῖο πα αἲ Οαρετπατη.” 

1 απ απ]ίο ν]]ηπο {ο τοδῦ ιο βοππάπθβς οἳ 1ΙΥ Ἠγροίμεςίς οἩ {με 
οοΠΟΙΙΒΙΟΠΒ {ο Ῥο ΙεσιθπηαῦεΙγ ἁτανη {τοπι πο ἀαίΐα εε]εοῦεά Ὦ} 5ο αΡ]ε 
απ ορροπεηί-- Ῥτούθβίϊης, Ί1οΊΕΥΕΣ, ἰ]αῦ ο Ίπετο Ταοῦ οἳ οἱ Ῥεῖπς 
απαδβ]θ {ο αοοοιιπό {οΥ εΥ6ΕΤΥ ῬΠαποπιεποη Ἱνοα]ά 1π 185ε] Ῥε πο να] 
οΡ]εοῦίοΏ 1η α 6156 ἨΠ6γθ, {ΓΟΠΙ 155 νετγ παίατε, ἐλετο πηαςῦ Ὦο 5ο ΙΙΑΠΥ 
οἹγοιπαξίαποςς ΥΙΟΏ Ὑθ Ίανθ ηο ΊηθαΠ5 οὗ εχρ]αϊηΊης. Ίπ υπο Ρτεδεηί 
856, ΊοΊΥΘ6ΥοΥ, 16 ος αοοοιιπό {ΟΥ α1] {με ἀενιαίίοης {Τοτη α Πζετα] ἴταηςβ- 

Ἰαέϊοη οἱ ἐ]α οτἰρῖπα] ο ἐῑια βεοοπᾷ (οβρεί, α5 γε]] ας {ος ἴΠα ΟΠΙΙΡΡΙΟΏΒ 
απά αἀάπίοις. Αἲ ἴμε ναγγ οοπηπιεποεπιεπΏ ο μα βαοΙοη Ίνθ Ἠβγο απ 
ΟΠΗΙ68ΊΟΏ οἩ μα ρατό οἱ Βὲ Μαθίμαυν απά Βύ Ἰμακα, Ῥαὐ 16 15 Παῦ Ῥατε]γ 
αιζορίϊοαΙ ἀεβοτρίίοη οἱ ιο οτονά ϱο παίητα] 1π απ΄ ογαν]ζποςς, Ῥαΐ 
ανηΏ]ο] «ΟΠΝΘΥΡ πο ἀῑςίλποῦ 1ά6ας {ο ἴ]ιοςο τοπηογθᾶ ὮΥ ἔππε οΥ Ῥ]αοο {Γοπα 
ιο 6ο9πθ οἱ αοἰῖοη. ΈΤ]ια Ῥεορ]ε Ἡεναο 5ο ΠΊΊπετοας ὑ]ιαῦ να 5ρασθ 1Π 
{γοπί οἱ ἴ]νο ἆοοι Ἱνοι]ά ποῦ οοπίαΙη ὑμοτι. Τ]ο αἀάϊοη οἱ Φὺ Πχκα, 

ΟΏ {1ο οἴμογ Ἰαπά, 15 οπς ο αχίτεπιο Ἱπιρογίαποθ; απά νο οµη 6α8ΗΙΥ 
απάθτδίαπά Ίου α οαγο{α] Ἰπνερίϊσαζου Ίϊ]κα δύ Τμα]κο 5Ποι]ά Ίανε τπαάθ 
16. Α πηθγθ οτοιά πη]σηί Ἠαγο Όθεητ Ισποταηῖ, βαΡεΤΡΙΓΙΟ1Β, ΟΥ ΔΟ0ΟΠΠ- 
Ῥ]οςς ΙΠ απ Ππροβίανα. ΤΗο τερα]έ οἱ Βὺ Π]κε τεδεατο]ιθς γγαβ {ο 5ΠΟΥΥ 
ἴιαί ἴ]νο ή π6ββος Ίγ6γθ πού οΠΙΥ πιππετοις, Ῥιῦ ἰ]αῦ {]λεγ Ίετο Ἠορί]ε, 
απιά {]εγοίογο ποῦ {ο Ὦ6 βαβροοίεά; απα αἶςο, ὑ]αῦ ἴΠεγ Ίπετο ρετ[εοῦ]γ 
οοπηρείεηί {ο ἀεθθοῦ ΙΠιροβίατο, Ἰπαά 5πο] Ῥθσοι αὐθοππρίοά. Τ]α6Υ «απ 
{τοτη αἲ] ὑλλο αζ]οϊηῖησ τοσΊοης; « απά ἴποτο Ίετο ΕΠατίδεες απά ἀοσίοιβ 

οἱ ἴμα Ίασ απο ϱγ.” 
Τ]οα πεσῦ ἀανιαθίοη {οπι α Πἱοτα] ἰταπδ]αίίοη, 1Π δὲ Τπι]κες αοοοπηῖ, 18 

έ]νο οπηρ]ογπησπύ οἱ ἴμο ἰεομη]σαί| απά απίταπβ]αίαΡ]ο ΥΘΥΡ παραλελυµένος, 
γμ]Ὦ ΤΠαΥ Ῥε τεπάετεά “' Ἰαρουτίης απάετ Ῥατα]γαις” οῦ 1κο αΏρεατ5 
{ο της, οἩ αἱ] οοσαβΙοἩΏ5, ἴο πεη{ίίοη ἀἱβθαδος Ῥγοίθβδιοπα]]γ, Ῥαῦ πηύποιό 
αῄοοίαίίοηπ. ΤΠϊς 15 {ο]]ογαοά Ὦγ ἴαε ραταρ]ταδίῖο αἀάοὮ,  Απά {1ου 
εοιισΠῦ πηθαης {ο Ὀνίπο Ἠϊπη 1π, απά {ο Ίαγ Ἠϊπα Ῥεΐοτο ἔπετα; ” απά Ἠο 
πατταίο», Ῥαῦ νηλοαῦ ια ἀεία]]ς, ιο απίτγ ΡΥ λε τοοί, {μτοισῃ {ια 

ὤμπς, Τ]ο οαιι56ς οἱ ἔιο οὔ]ει ἀενιαδίοης {Τοπ ἴμο 5εοοπά (198Ρε] αἴο 
ϱο οὐνῖοις α5 {ο τετ πο ομδετναίίοπ, εχοερῦ ἐ]ιαῦ ἴ]ο ΡΊΙΘΠΟΙΙΕΠΑ 
ο{ {ο ασγοοπησπς Γαγη]ρ]ι Ῥτουίς ἐ]ιαί Βὲ ]μαίκο Ἰας ἐλο ἄτοε]ς (0οβρε[ οἳ 
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Μαϊί]ενν Ῥοΐοτο 1η, α5 νγε]] α5 πο Ἠορτοιν οἳ Ματίς Ίπ ο βτεῦ 
Ῥ]ασθ, αἲ] {πο νετρα] αστεειηεπ{5 οαπ Ῥ6 το[ογτος {ο ἴμο Ετοῦ (0οβρα], α5 
ἔπα ἰταπε]αί]οπα] {ο ἴ]ια 5εοοπά; απἀ, 1π ἴο παχύ Ῥ]ασθ, ἴ]ετο 15 α 

ατοιπηξίαηςς ποίῖοες 1Π {ο (ο5ροα] οἱ Μαΐίιανν, Ὀιαό ποῦ 1π ἴᾖα βεοοπά 
(οβρε[, γγ]ῖο]ι Ίας Ώθει αἀορίεά Ὦγ Βὲ Τμακα, παπηθ]γ, ἐ]λαί ἴμο ρατα]γίῖο, 
[γεν Ἠῖ5 οσα, “ ἀερατίεά {ο 15 οἩ. Ποιβε᾽)----(ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
Ίμ]κε ν. 20.) 

Τ]ς 15 α οἰτοαπηδίαηπσς γΥλ]ο] πηιιδέ Ώανο Ώδσι Ίςποπη {ο Ν[αϊί]ανν, 

{οι Ὦγ αἲ] ἴ]α {Ἠτορ αοσοιηΐ5 Ίο ]οϊπθά οι Τιογὰ ΙπιπιθάΙαξε]γ α[θει- 
γατάς; απά ἴ]ε τπεη{Ιοη οἱ 16 απαπεςοπαΡ]γ σἶνος ΠΠΟΓΘ οοπαρ]θίεπθς, 
απιά α ΠΙΟΤΘ παίιτα] (εγπήπαίΙοη, {ο {16 παχταἸνο. Ὃν ΠΓανιάφοπ Ίιας ποῦ 

Ῥοϊπίθά οιέ λε ἀἰδογεραποίες 1π ἴ]α ἀβονοπί πατταίνος, πΥΙο]ι, 1π. 118 
οΡΙπΙοἩ, πγοι]ά ΠπονΙίαβ]γ Ίοας “ α οαπα1ά 1ΠαΙΙΤ6Υ {ο ἀθοῖᾶο ασαἰηεῦ ἴμθ 
βαρροβΙΠοἩ ἴμαῦ οπο ΑΥΙ{6Υ Ἠανίπσ αποί]θτ ἀἆοοππιθηῖξ, ΟΥ ἴννο οἴ]ατς, 
Ῥείοτο Ἠϊπι, απά οοη/{ογπῖης 18 οιυπι (οβρο] {ο 16 οἳ ἔ]οπι, γη Ἡ α Ῥαι- 
ὕσυ]αν οἈ]οσί ἴπ νΙαυν, οοα]ά Ίανα γηίοη ας Βὲ Τμι]κο Ίας ἀοπο. Ίπ 
ΒἨΦΊΥΕΥ, 1 νγοπ]ά τερ]γ, μα ἴο ΠηπηθαΙαία οὐ]αοί οἱ Βὲ Τμα]κο Ίνας ἴο 
οοπηπηη]σαίθ {ο α. ΤΠΔΠ ο{ ταπ]ς, απά (]εγείογο Ὑθ ΤΠΒΥ 5ΙΙΡΡΟΕΞΘ οἱ α 
οπ]ναίεά τηϊπά, απ αοσοιπό ο{ ενοπίς; απά ἵπ οτάθι {]ιαί Ίο π]αΥ Ὦθ 

α5δαγεςά οῇ {λλαῖγ οετίαΙπ{γ, η {α]κος σατο {ο αβοθτίαϊπ ἐλαῖ ἴΠαγ {οο]ς Ῥ]ασο 
ἵπ ἔ]λε Ῥγεδεποθ οἱ οοπιροίοπέ απά απδαδρίοϊοις Ὑήύηθβεες, Τ1ο «Ἰαπσοβ 
πηαάο ὮΥ 9ὲ Τπ1]κο αγθ Ῥγοσϊδε]γ 5αοἩ α5 παϊσ]λί ανα Ῥθεη οχρεοίθᾶ {οι 
εν Τα η{α] απά αὖ]ε Ἠ]δίογίαῃ. 

ΡΕΟΤΙΟΝΡ ΧΙΠΙ.- ΧΥ, 

Τς τηαγ αρρθατ Ἰποοπβρίοπέ υγ] ιο καρροβίίοη ἐἶαί ἐ]ο ογἱσίπα] 
οἳ {λε β8οΙοΏς 1Π ὙΥΠΙο] ιο σα]] οἳ Μαίί]ανν, απά πο ονοπίς γγ]ῖο]ι 

{οο]ς Ῥ]ασο 1π 15 Ἠομςα, ατα τε]αίεά, ε]ιοιι]ά Ῥο {οαπά 1η ἴλο βεοοπά 
«οβρε]. Ῥαΐ, ἵπ ο βγεί Ῥ]ασο, α]] ἔῑναί 16 τε]αθεά οἱ Μαξί]ιουν πισ]ί 
ηανα Ῥεεπ τε]αίεά Ὦγ Ῥεΐοτ, {ΟΥ γγθ ΊέπουΥ Ἰς γγας Ῥτοδοῦ6, Ί]ο πηεη{ίοἩ. 
οἱ {πε οα]] οἳ Μαίί]ιονυ {οτπας ρατί οἱ α, Ῥάςβασθ Ῥορίηπίπς ΥΕ] έ]λα οτα 
οἳ έλα ρατα]γίῖς, απά επάἶπς υ(] ἴμο αοοοιπῦ οἳ γ/]λαί {οο]ς Ῥ]ασο 1π ἔ]ια 
Ἠοιιδε οὗ Μαϊίλανν. ἈΝον Μαί]ενν γγας πού Ῥγοβεηί αἲ ιο οπτο ο {λαο 
Ρατα]γίς, απά οοπ]ά ποῦ ἀθδοτίρο 16 απθορίΙοα]]ψ, ας ἶ5 ἆοπο 1Π ἐ]ιο βοοοπά 
(ἄοβρε]; Ῥαΐ νο Ἰανο ἴ]ο βαϊηθ αοσοιηό 1π αἱ] {πο έτος (ἄοβρε]β, νατῖος 

ϱΡγ αάάῑδοης απά οπηΙβείοης, βο] α5 Ἰηβίογίαης πια]ο οἩ απ΄ οπἱρίπα] 
ΠΩΘΙΠΟΙΣ. Τ] ποίῖσο τερρεσίίης ΝΠαἰί]ιενν 15 5ο ε]ἰσ]ί απιά Ιποιάθπία], α8 
{ο Ίανε σῖνεη τὶδο {ο ]ιο βιρροβΙΙοη ἐ]ιαί Ίς Ίνας ποῦ ἴ]ιο απζ]ος οἱ ἔἶιο 
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(Ἀοβρα]. Τὲ 15 ]αςῦ εαο] αξ α Ἱαπαρ]ο-πϊπάεά τηαη. πγου]ά Ῥο σ]αά ἴο 
αἀορί 1η τθοογάἶπο γγιαῦ γγας Ροδοπα] {ο Ἠπηδε]{, {οΥ 15 1ΠΘΤΘΙΥ 5475 118 
πας οα]]οά απἀ ]οϊπεά. Ἰτπίπσ αὖ ἴ]ια ἀῑδίαπος οἱ γεατ5, ε πδες έ]θ 
ΏΒΙΠΘ Ὠθ γγας ΚΠΟΥΗ ὮΥ α5 οπθ οἱ {με νπε]να; Ὀπί Ιπείεαςά οἱ ἀεβίσπαίης 
ἨΙΠιδο]{ ας 1μον!, με 5οη οἱ ΑΊρ]ειβ, Ίο γγας οα]]εά Μαἰὐθμευγ, Ίε ϐρθαΙςΒ 

οἱ Ἠϊτηξα]{ α5 “ α τη παπηθά Ναἰί]οιγ.”.  1πιίκα, οἩ ἴ]πο οἴμετ Ἠαπά, 

6Θ6Π15 απχίοις {ο ἆο Μαὔί]μον Ἠοποιν. Ἠθ πιεπθίοης ἴλμο 5ασγῖῇβοες Ώο 
τηαάθ,---ό Ίο Ιο[5 αἲ] :Ἄ. Πϊ5 οχοτίΊοη5 ο οπ{ετύαΙη οι Τιοτά,---«Ἠθ πιαἆθ 

α σγθαῦ Γθαςύ 1Π Ες οἵγη Ίοιςε ;” απά 9 βο[ίεης {ο οχργθβδίου “ραβΙσαπβΒ 
απά Αἴπηοις Ιπῇο “ραρῃΗσαης απά οἴ]μεια. Τ]ο απἰορίίσα] ορεηῖης οἱ 
βθοῦϊοπ ΧΙ, “ Ἡο πεπὺ οαῦ ασαϊπ ὮΥ ἴμο 86α-θΙάς,” 1 οπθ οξ ἴμοςε 

Ἱποϊάθπία] ὑγα]ῦς νγλΙοὮ αστεθ 5ο Ῥρετ{εοῦΙγ ΥΠ {Πε Κπονη {εαθατες οἳ 
νε ]οσα]1ΐγ---α Πεμῖης γ!]]ασε οἨ ἴλμο Υετσε οἱ α Ἰακα, απᾶ αἲ ἴμο {οοῦ οξ 
ο, 11], απά υηζ] πο ]ευε] σγοατιά ὙἨΙοἩ Ίνα Ίθατ οἳ, εχοερύ {με ορεη 
ερᾶοθ Ῥοΐοτο ο ἆοογ οἳ Ῥεΐεν”ς ποιβθ. Ἠθπορ, Ψ]ιθη ο Ποτά αἀάτεδδοά 
πε Ῥεορ]ε, Πο εἶζλεν « γγεπῖ αρ {ο ἴπο Ἰ111,” ἀνέξη εἲς τὸ ὄρος; ΟΥ, 85 1Π {λμθ 

Ῥτοφεπῦ Ιηδίαπος, -΄ ὮΥ ἴ]ο 568, παρά την θάλασσαν, οἵ {Τοια α Ῥοαῦ -1π ἴμθ 

5θ8, εν τῃ θάλασσῃ. 149 15 8οΒΤΟΕΙΥ Ροββῖρ] {ο 5αΡΡοξε ἐμαῦ ϱαοΏ Ιποϊιάεηί{α] 
ποῦίοες οοπ]ά Ώαγο Ὄεοι τθίεη αΠΥΥΠΕΤΟ Ῥταή αροη ἴ]λε ορού, ΡΥ απ 
εγείηεςς. 

ΤΈπο αἀάμαοης ὮΥγ Μαἰίμαιν αγο γοτάς οἱ οατ Τιοτὰ, « Ἱεατη γγηαί 16 15, 
1 πν]] Ἠανο ΊΊΘΤΟΥ απά πού βαοτ]ῃοϱ.”. Τε οΠΙΙΡΡΙΟΠ5 ΤΘ ΤΠΕΥΘ Τ6ῤ6- 
Ώδοπβ 1Π ἴῃο 5εοοπά (ο8ΡεΙ; ἴλας, 11 γευςο 15, α[ἴοτ “«ππαΠΥ ραῦ]ΙσαηΒ 
Απ 8ΙΠΏΘΙ5 δαΐ ὙηΗ] 2 οδα5 αὖ τηθαί,” ηο ας, “{οτ ἴΠπεΥγ Ίγετο ΠΙΑἨΨ, απιά 
Όπεγ {ο]]ουγγεά Ἠϊτη :’”. απά αὖ νετεο 19, αξζετ {1ο Ῥαρκαρς, “ Οαπ ἴμο ο]]- 
ἄτεη οἱ ἴμε Ῥτιάφ-ε]λαπηθοτ {α50 γ]]ε (πε Ῥτιάεστοοπη 15 ψηῃ πετη {. ε 
εάά5, “ΑΦ Ίοπς α5 {116Υ Ἠανο ἴ]λπε Ῥπιάερτοοπα πι ἔἨεπι, {116Υ οαηηοῦ 
{αβύ;. απά αὖ νοτςο 20, α[ίοτ “ἴλο ἆαγς Υ]] οοπ]θ ἹνΏθη {μα Ὀνιάθργοοπι 
δια] Ῥο {α]κεη αἵναγ {τοπα ἔποτη, απά έλεη ελα] που {αςῦ,” ο αάάς, «Ἱπ 
ἴμοβο ἆαγς.”. Φαο] τορεῖοης, α5 Μτ Α]ονά οΏκετνας, “ει/Πειοπ{]γ 5ΠοΥΥ 
νο Ῥτίπιατγ απζΠοτΙγ οἱ {λῖς ταροτί”---(ποῦε οἩ ἴλπε ραξεασθ) ΤΠεΥ 
41ο οματαοζετιςύ]ο οἳ {ια 5ίγ]ε οἱ απ απρτασῖςεά ντ]ίετ, απᾶ ἆτε οπαϊδζεᾶ 
ῬοῦἩ ὮΥ ο Μαϊίμεν αά δὲ Πακο, 

ΦΕΟΤΙΟΝΡ ΧΥΙ.- ΧΥΠΙ. 

Τ]ιοςο ἴντο βεοῦΙοηΏΒ τοίθΥ {ο το]αχαίίοης οἱ ἐ]λε ἰτιοίπθςς Οἱ ἐ]ιο ο οπγ1β]ι 

οΏβεγναπος οἳ ἴλμαο Βαρβραία; Πεγ το οοππεοθεά 1Π θαςἩ οἱ ἔ]ιο {ητεε 
(ἄοβρε[β. 
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Τὲ 15 οπ]γ ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ ἴο οοππραγθ ἔλαπα ἵπ ὕο οτἱσίπα {ο 56ο ἐ]αῦ {αγ 
ἃτο ἀπῆετοηέ ἰταπρ]αίοπς οἱ ἴα 8.πΠθ οπἱθίπα]5, ΥΠ ῬεοιΠατι]ος 1π 
οασἩ γν]]ο]ν Τ ε]ια]] πουΥ οοηβἰἀον. Απά Πτεί, πΙ τοσατά {ο ιο αάά]- 
ἄοπς 1Π {ιο (οβρο] οἱ Μαΐέιονν, ἴ]λεγ οοηβὶδὺ οΠ{ΙτοΙΥ οἱ ἴ]ιο ποτάς ο 
οι. Τοτά, γγ]ῖο]ι Ίιο πχαςέ Ἠανο Ἰδατά, απἀ λετείοτο ἴλπο ομ:15 οἱ ο 
Ιηδοτί]οπ ἶ5 ομνίοιΙς. 
ΤΙ τοσαχά {ο ἴλο οπηἰβρῖοης οἩ ἴλπο Ῥατὺ ο Μαζίμουν, 6Ίιεγ ατθ 

ΠΘΤΕΙΥ {μα αὈτογ]αἑίοτα οἱ α Πβέοτίαπ, ηΙέ] ια οχοερίίοη οἱ {πο α]]- 
Κποννη {οχί, “Το ΘαρυαίἩ Ίνα5 πιαἆθ {ου ΤΠαΠ, απά ποῦ ΤΠ ΤΟΥ ο 

Ῥαρρα(μ,” Το οχρ]απαίξίοη 1 ανο {ο οΏετ 15, ἐμαί ού Ματ]κ5 ἰαθεπιεηί 

οοπίαϊης Ῥού] ἐ]ιο {αοῖς απιἁ {ῑιο 1Π{θγοπος; πο οἴ]ει Πςίογίαη5 οοηβιάθτ 

16 ιΠοϊοπέ {ο σἶνο ἴ]ιο 1Π{6Υ9Πος. Τ]μετο αΤθ ἴννο αάάΠΙοπ5 πηαάθ ὮΥ 
ού Τπ]κα, πΥ]]ο]ι αἲ βγεί εἰσ]ί αρρθατ ἴο Ῥο αιθορίσα]: ιο βγεί τε]αίες 
{ο έλα έἴπιο Ίγπθη ἔ]λο ονοηῖς γοσοτάθᾷ 1Π {]εδο Όντο 5εσῦῖοης {οο]ς Ῥ]ασθ---- 
165 Ίνας “οη ἴ]ιο 5οσοπά Βαδραζα α[νθι ἴλο Πνςί;. ἴμο οἴὔ]μον βίαΐες (]αῦ 

ἴνε ἀΙδοῖρί]ος ταρΏθὰ {ο θα15 οἱ οογΏ 1Π 0]εῖχ Παπάς. Πο Βτεύ ἆοες ποῦ 
οσοι 1Π {πο οατ]]οι τποῖα] Λ99.; Ῥαῦ, αβθιπλῖησ 16 {ο ο σοπΆηθ, 16 
πηπδέ Ῥε ἰα]κοη α5 α. ρου οἱ Βὲ 1µι]κε αοοιιγαςγ ΟΕ τβθατο], απά απχΙθίγ 
ἴίο αβοετίαϊηπ ἴμο ἀαΐο, Ψ]ιογς 16 γαβδ Ῥοββίρ]α. ο Βαροιης ἴλαπα γη] 
Οιεῖν Ἰαπάς ο ἵδ, ΤΙ Ῥε]εναο, α Ῥαταρηταβίιο αἀάΙδοη; ἴλπο εναησε]Ιςί 

ΤΠΘΠ{ΙΟΠΦ Ὑ]ιαῦ πιαδέ Ἠανο Ὄθει ἆοπθ 1π οαξῖπσ οαγς ο{ οοτπ. ΤΠΙ5 
αἀάΠίοη 15 απο 1η αποοοτάαηοθ ΝΙΓΗ ἴαο σταρ]]ο γιο ἵπ γ]]ο] 0ῖ5 
εναησε]1εί ἀεβοτῖρος 800Π6Ρ, ΕΥΕΠ Ὑετο ε Ίναδ ποῦ Ῥτοδεη{. 

ΘΕΒΟΤΙΟΝ ΧΥΙΙΙ. 

ΤΗΕ ῬΠΛΗΙΡΕΕΣ5 ΟΟ0ΝΒΡΙΗΕ ΑΑΔΙΝΑΤ ΟΠΠΙΩΤ, 

Ύγ/ε Ἰανο 1Π {15 βεοῦΙοη απ οχοο]]απί οχαιηρ]θ οἳ {ιο οοπ(γαδὺ Ῥούνγοσθη 
ἴια απορίῖσα] απά ἴ]ιο Πιβίοτῖσα]. ΈΤ]ο αοσοαπέ 1Π ἴμο βεοοπά (οβρα[ 16 
ΠΟΤΟ {απ {τες πες 45 Ίοπς α ἐλαί οἱ δὲ Μαθίμονν, απάἆ γοῦ ἴ]ιο Ιαὐΐετ 
οοπ{αΙἩ5 πού οπΙγ ονετγῃῖηπςσ γη] 15 οἳ Πϊκθοτῖσα] Ἱπιροτίαπσς, Ῥα 
οοπίαϊης αἀάϊάοηπς γνλ]ο]. αγ 5ο. Βοίῃ αοοοππίς Ῥασίη πνἩ δἰαῖης 
Οναί ἴ]ιο Ἐ]ατίδοςς, προη. σοϊπς οπῦ οἱ ἴ]ιε Αγπαροσιθ γ/ηοτα ος Ποτά 
οατεᾶ ια ππαῃ η ο νηλεγθά Ἰιαπά οἩ. ἴἶιο Βαββραίμ, οοπδριτεἁ 
ασαϊηςδέ Ἠάπας ὲ Μαθενν ΕΙΠΙΡΙΥ ποίῖοθς ο οοπβρΙταογ. Βοῦ]ι οναπι- 
σε]]δίς εἰαΐο (]ναί οαχ 1μοτά νηθ]λάγαυν Ἠήπηςε] Ματίς {ε]]ς τι νιετο 116 
γη λιάτουν ἨήπΗΒΕΙΓ {ο, ΥΙΟ Ὕνας οϐ πο Πβίοτίοα] οοΠβεσεποε; Ὀιαῦ ο 
ἀοθς πο (6]] 15 ΥΥΙΥ Ίο ν]λάταυν Ἠήπηβε]{, νγ]]ο]ι ννας. Βο]]οιογηΙασμοτ, 
ἵπ τοππατκίησ οἩ. (5 Ῥαραρο, 5αὖ5, “ Οτ]ςί νν]ιάνανν5, οπθ ἆοθς πού 

Τ 
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πουν ΝΗγ.. Νον, Μαίμευν, ὮΥ α βἰπσ]ο Ἰγογά, αχΡΙαΙΗ5 ὑμο ομί15δο ο 

Ἠ]5 ἀορατίέπτο ----Ιδ Ίας Ῥεσμαδθ ος Τιουὰ “«Κκπουγ, γνοὺς, οἳ ο οοΠΒΡΙΤΑΟΥ 
Ὠναί Ίο Ἰεβε ἴμο 5οθπ6 οἳ Ἱ6. δὲ Ματς επ Ῥτοσεεςᾶς ο ΙΠ{ΟΓΠΙ ας ὑλαί 
οι Ποτά γηνάγευΥ {ο ὅῑια 6εα, {ο]]ουτεά Ὦγ α οτεαῦ πια] ύαάθ, Ῥατίοι- 
Ἰαχῖδος ἴλο ἀἰοτεπὺ ]οου]ΐϊος Ποπ ὙΠθπος ἴμθ Ῥεορ]θ ομππθ, {θ6]]5 τα5 
Οναί ἴΠοτο Ίγας α βΙΠΙΙ Ὀουῦ οτἀετοεᾶ {ο Ὄ6 Ιπ αἴθεπάαπσε, αἱθλοασΏ πο 
ἆφθ γγαδ πας οἳ 14. 

Τ]ιο ἀθβοτιρίίοἨ οἱ ἐμο πια]Παάες, απά Ῥίαοςς ἸῃΠθπος 0Πογ 9.116, 
εοῦς Ῥοίογο π5 ππογς οταρΠΙσαΙΙγ Πατ αΠΥΥΠετε εἶἰδ ἵπ {μο (ἄοβρεῖ5 πο 
οοπηροβ!δίοη. οἱ {πο αιάϊεπσες ο πΠΙοΙΙ ἴμο Τιοτά ἰατσἩῦ, απά γ/]λοπα Ἠθ 
Ἠθα]εᾶ. « Τ]ε τερεὔίοη οἱ πλῆθος πολὺ, (νετ. 8;) 15 ἴ]ιε τεροτύ οἱ οπθ πο 
δα νο πππαρετς ἤγοπα Έγτο απά Βιάοη οοτηίης απά σοϊης.”----4 [ογᾶ. 

δέ Ματίς βἰαΐος ἰ]λαί οι Τιοτάἆ ουτεά ιαπ οἳ υπαιν ἀϊδεαδεςδ; 5ύ 
Μαἰίμονν ἐῑιαί Ἡς οιτοά ἴ]λαπι αἰ. Τ]ατο 15 Ἠετο πο οοπἰταςΙσίίοἩ, Ῥαΐ 

ἴπο οΏαπσθ 15 η Ἱπροτίαπύ ο9η6. 
Α8 Πο 93596 οἱ οµτθ ΟΥ 4ἱδροβεθδβίοη 15 ρεοίᾖθᾶ, Ίθ 68Ώ 886 ἃ ΤΕΔΒΟΠ 

ΨἩγ Βὲ Τμα]κο ειοι]ά Ίανε Ῥαςδεά οΥ6Σ ἴ]ο ἀαίαῖ]ς οἱ {πο 5εοοπά (οβρε], 
οοπίθπίάπο Ἠ1παβε]Ε η ποβσίπο, ἴπ ὅ]α {ομ]ονήης βοπόγα] {ογΠ15, ἴμθ 
οοΏβΡΙΤαΟΥ ασαϊηςύ ουχ Ποτά, νΙ. 3 :--- 

«Απά ἴΠθγ πετο β]]εά πἩ πιαάπεςς, απά οοπηιηπθά ΙΙ οπο 
αποίμεγ γυ]λαῦ ἴΠεγ πη]σηῦ ἆο {ο ἆοδις.ὖ 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΙΣ. 

οἱ Τμι]κο τοῦιτηΏς ῦο ἴ]ια οτίσίϊηαΙ, πνμίο] οοπίαῖης {λε αοοοιπύ οἳ {με 
ογάΙπαθίοη οἱ ἴπε Όνε]νε αρορί]ος, αἀάϊπο, ἔγοπι 5δεραταῦθ ΙΗΓΟΥΠΙΑΦΙΟΠ, ἂν 
οἰτοαπηδίαπσς {ο ΨΠΙοΝ Ἡδ ονιάεηπῖΙγ αἰὐζασμοεά ἹπιροτίαποῬ, [οπι Ἠ]5 
ποΐῦ]οο οἱ 16 οἩ ἴλῖς απἆ οἴ]μετ οοσαδΙοΏΒ, ΠαΙΩΕΙΥ, ἴπαῦ οατ Ποτά πας 

οηΏσασθά «Ιπ ρταγετ. ΗΙ5 δέ αστθες νηζ] πα 1π Ματ], Ῥοίῃ 1η ἴπο 
οτάετ απά 1η {1ο ΠαΠΙΘ5, ΥΠ οπς οχοορΒοπ: Ιπδίεαά οἳ ΤΠαάάεις να 
Ἠανο ο αάα5, απά ἔ]ο Όννο οἱ {πε ΒαάΠ1ς ἨςΠΙΘ ἆΤε οἸαβδεά ἰοσεύμοι σα 
Οπαῖτ ἀἰδιπσιϊςηῖησ αρρε]]αθῖνες. Τ]ε οπαποσο οἳ παιπθ οἳ Τπαάάσας 1πΐέο 
«Γαάα5 πο ππογε αΠεοῦς ἴ]ιο απεδῦ]οη οἱ ἴλο οοηπεοῖοη οἱ ιο Ῥαδραςες, 
ματ. ἆοος πο ἀἰῄετεποο οἱ λα παπιθς οἳ ΦΙΤΠΠΟΠ απά Ῥεΐετ 1π ἴμο 
εοοοιπέ οἱ Πο οτε οἱ Ῥεΐετς νη{[ος τηού]στ, Ὑπετο Ματίς οΊνες {με 

Π8ΠΙΘ ὮΥ Υ]οἩ Ίο γγας ποτ Κπονη, 1Π ΥΥΙΟἩ 116 16 {ο]]ογγεά ὮΥ ύ 
Ίμαίκα, ]]ςύ Μαἰί]ενγ οἶνες έλα παΠιΕ ὮΥ ἸΥΠΙοΏ Ίο γγας Ιαξέετ]γ Ἱκπονα 

3 195α ον {ωιζα, Ε. Τ., ρ. 90. 
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---ἒ Ῥτασίϊσθ 80 ΟΟΙΠΤΠΟΠ 1Π ΠΙΒίΟΥΥ α5 {ο τοβιῖτο Πο Π]αδίταβοη. ού 
Μαιίμενγ ἀοες ποῦ σ]νο {πο παπιος οἳ έλα αρθρί]θ5 αὖ έλα Ῥεγίοά οἳ ἐῑνεῖτ 
οτάΙπαίοη, Ῥαἱ αἲ ἐαί οἳ ὑ]λεῖγ Ῥεῖπσ βεηῦ Γοτίμ. 16 15 οΠ]γ, ὑογείοτε, 1π 
ἴμο οπαπιεταζίοη Οἱ λα Παπιος (λαῦ αΠΥ αστθθπιθηό ΥΜΙΜ] ἴλο βεσοπὰ 
(.9οβρε] οαπ Ὦε εχρεείεὰ {ο οσο. Νοιν, αροή οοπρατ!ης {ο Ἰ5ί5, {λετε 
ἶδ αη απποπηπί ο αστοοπησηῦ νη]ο]ι «μη 5οαγοε]γ Ὦα αοοϊἀθηία]: Υπ ΜΗ Όννο 
εχοθρίΙοἩ», ἴ]λα ΠαΠ1θς αΓθ αταησεςἆ 1π {μα βα1Πθ οχάεν. Τ]ο οχοθρίῖοΏς 
819 θᾳ5Ι1]Υ αοοοπη{θὰ ΤΟΥ: Ίο παἰατα]1γ Ῥ]ασθς έ]λο παπηθ οἱ Απάτθιν αἴθετ 
Ῥεΐετ, αἀάϊπο ἐἶναξ Ίο γγας 5 Ὀτοίματ ; απιά Ίο Ῥοβίροπες Ἠϊς ον παΊ1Θ 
{ο ἐ]αί οἳ ΤΠοιπας, η Ἡ γν]ο]ι Ὡς 15 οἸαςςθά 1π αἰ] έλα ἴμτος αοοοιηΏῖδ. 
Τ]ο βαγπαπιθ ὮοαΠ6Ις8, σνεπ {ο {ἶθ 5οπ5 ο{ Ζερεᾶςο, Ίνα5 πού τοφιήτοἆ 
1Ἠ ἃ ΤηΘΤε Ἰδί ο{ ΠβΠΠΟΡ, απιά 15 {Πογοίοτο οπαϊ (ές. 

ΡΒΟΤΙΟΝ ΧΧ. 

Οσα ΤιΟβΡ ΑΔΟΟΌΒΗΕΡ ΟΕ ΑΟΤΙΝά ΒΥ ΤΗΕ ΡΟΝΡΗΕ ΟΕ ΒΕΕΙΖΕΡΟΒΡ. 

Ἔ]ιο Ώνο νεγςες, ΜΙατ]ς 90, 91, ατα επι]πεη{]γ απἰορίϊσα]. Μαὐλενν 5 
(ταηβ]αί]οη 15 ραταρητακίίο; ἔλας ο εχρ]αῖης ἴ]α τεαδοη8 οἱ οαΓ Τιοτ5 
αἀάτθςς {ο Ἠϊ5 αοο1156Υ5, γγ]]ο]ι ττας, ἐ]αί Ίνα “«Ίκπουγ ἐ]ιαῖτ ἐλοισηίς.”. ού 
Ίμαε Ίαν {α]κεῃ Ἠῖ5 αοσοιπὲ ἔτοπα δὲ ΝΓαίλονς---]ναῦ 15, Ὦε Ίιας αἀορίεά 
5 εχρ]απαίίο----αἀ απο, {ο τεπάςτ ἴμο οχρ]απαίίοη οἶεατοτ, ἐ]ναῦ ορτίαϊη 
ος επι φοασ]λέ α βἶρῃ, Ῥαό ϱἶνεον 18 ποτ ϱΟΠΟΙΡΕΙΥ, αγοϊάϊης ἴλο 
ταρείΙ οι “ ἀῑνιάεά αραϊπεί 1δε][” Τ]μο ποαίηερς ο ἴλο εχΡΓΘΒΒΙΟΗ, 
«δικός επι οικόν πίπτει,, ΥεΥ. 1Τ, 15 Ἰοβὲ η ια Ἐηο]ΙδΗ (γαπδ]αδίοη Ὦ}Υ {Πο 
ΙηδοτίίοἨ οἳ ἐἶο γγοτὰ « αῑνιάεά.. Ππάθες, 1 ααοβίίοι 1{ 186 οοσ]ά Ῥε σἶνει 
ἵπ ἴπο Εποσ]]] Ἰαησιασο. Βὲ Μαϊίλενν ηας πιαάο Ἱπιρογίαπί αἀάῑδίοης, 
ψ]]ο]ι Ἠανο Ῥεεπ πἀορίαά Ὦγ Βὲ ]µικα; 1 Ίιανα οἵνεῃ {ειπα 1η α 5ραΓαίο 
86ΟίΙΊΟΗ, Ρ}. 246. 

ΡΒΟΤΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΤΗΕ 9ΙΝ ΑΑΛΙΝΑΤ ΤΗΡ ἨΠοιΥ (Πο5Τ. 

Τη (8 θοίΊοπ, {ΤΟΠ 1ο πθαίηθδ απᾶ οοποῖβεηθΒβ ΨΙΗ γψλ]ος 

Ίμικο ΤΕΠάΘΙΡ 1ο αοπιθηίς ΟΡ ἔἶιο Ῥγοσθάϊπσ (0οβρεῖς, 1έ 15 ον]άστέ 

ὑ]αῦ Ἰχο Ίας Ἰαά ἴμο (4οβρε] οἱ Μαίέ]ουν Ῥοίοτο Ἰήτη. 
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ΘΗΟΤΙΟΝ ΧκΙΙ. 

Οσα Τιοβρ’ ΕΒΕΤΙΑΤΙΟΝΡ ΒΕΕΚ Ηιμ. 

οἱ Πα]κε”5 αοσοαηΐ, αἱύΠοασ]ι πο βΠοτύοςί, τοῦ οΠΙΥ οοηίαϊης αἲἱ {λαῦ 

15 οβδοη{]α], Όαό τεπάετς {πε πατταίῖνε οἱεατθΓ ὮΥ απ οχρ]απαίοτγ τεπηαΓ]ς. 
Τη ἴμα οτἰσῖπα] οἳ ἴ]α 5εοοπᾶ (οβρε] νε ατα γο]ά θἱιαῦ οατ ]ιοτά 5 τε]α- 
Ώοης 5οηΐέ α πηθββασθ {ο Ἠϊπῃ, ὙΥΠΙοΏ Πο τηἠΠύαάε ὮΥ πῃοπη Ἰε γα 
βαττοιπάεά τερεαθεά {ο Επι; Ῥαῦ νο ατα πού {ο]ᾷ ΥΤΥ ἴμπογ ιά πού 
(Πδπηδε]νες αἀάτοβς Ἰήπα. ού Τικ ςαρρ]θς ἴΠο ΤΘΒΡΟΠ, ΡΥ 8αΥΊΠ5, 
«0Π6Υ οοι]ᾶ ποῦ οοιπθ αἲ ΠΙη Τογ ἴΠο Ῥτεςς---ᾱ- οἰτοαπηβίαπορ ΥΙΟΙι, 
είμοαρ]ι ποῦ εχργεςδεᾶ, ΤΠΑΥ Ὀο σαΐ]μετεά Ποπ ἴῃο εχΡΓΕΘΒΡΙΟΠ 1Π Ματίς, 
λα πι] αάθ ραΐ αΌοιί Επι,” νεν. 92. δὲ Μαϊμεν 5αρρῃες ἴμο 

Ἱη{ογπιαίίοη ἴλμαῦ 16 γγας ἴο 15 ἀῑδοιρ]ος ὑμαῦ ουχ Ποτά αρρ]Ιεά ἴ]ο Ἰποτάβ, 
“«Ῥε]ο]ά ταΥγ πιοίπετ απἆ ταγ Ῥτούμταη |) 

ἱΗΟΤΙΟΝ ΧΧΙΤΙ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ Το ΤΗΕ ΤΔΕΛΒΙΙΕΡ. 

κο Τωα]κε”ς Ππτούποβοη 15 ολοτί απά Πδίοτίσαι. ο Μαιίπειν σῖνες απ 
αρπιάσεά ἱταπε]αίίοη, ]εανίης οτί ἴῃΠο τερείΙὔοης. 

ΦΗΟΤΙΟΝ ΧΣΧΙΥ. 

ῬΑΗΛΒΙΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΜΕΗΒ. 

πο παίατο οἳ {θ οοἩπθοΒίοη 1Π 0μ]5 5εοθῖοη 15 εαβιοιεη{]γ οὗνίοιβ. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥ. 

ὮλΒΑΒΙΙΕ ϱΝ ΊπαΗτ υΝΡΕΒ Α ΒύΞΣΗΡΙ, 

οί Τμ] οπη]65 ἴπο Ῥτονοετρία] εχρτεςδίοηϐ, “Ἠς ἴ]λαί ἨαίἩ θα15 {ο 
ΊἈθας, 1αὐ Ἠϊπα Ἠθαχ, απά  ἨΗΠ ν]ιαῦ πηθαξτα γε πιεῖο, 16 εἶια]] ὃς πιθα- 

ετοά {ο γοι ασαἰη,” Πανίης σῖνεη {Ἠθιη οἸςουγ]οτο ; οὐμοτγγ]ρο, ἴμο ἔγαπβ- 
Ἰα1οπα] αστοστηοηί 15 οὐν1οι. 
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ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΙ.- ΧΧΥΤΙ. 

Τε {ογπιοχ ο {λα ραταῦ]ες σῖνεη 1η ἔ]ιεβο βεοξίοηΒ, Ῥεῖπο Ῥεου]]α {ο 
Ματ]ς, τεφιῖτες πο οοπιηθηῦ. Τμο ραταβ]ο οἱ έλα πηπβίατὰ 5οεά οπάς 

πηἩ Ματὶς Ἱν. 92. Αἲ ὑπ] ροϊπὲ Μαϊζμον Ιπίτοάισθς {πο Ῥραταβ]ε οἳ 
Ίθαναει Ἰιά ἵπ πιεα], απά πει Ιηδετίς Ματ] οοπο]αβίοη. Ἠετθ, 88 

ἱπιοβί ΘΥΘΙΥΥ/ΊΕΤΕ εἶδο, Ίνα Ίπαυο εν]άεπος ἐλαί Βὲ Πα]κε πηαάθ 15ο οἱ 
Ῥού] ἔλο Ῥτοσεόἵης (Ἰοβρε]ς: ἔμας, 16 15 οπ]γ π λε Ηγοί (.οβρε[ ο ΊλθαΥ 
ο ἴ]ιε Ῥχαπο]μθς οἱ ἴᾖια ἰπθο. Ῥὲ Ίμικο αἀορῦς ἴμε νειγ ποτά; Ῥαύ 
ντο Ὦςε αστθες νη(Ἡ ΝΙατ]ς Ίε δες ΒΥΠΟΏΥΠΙ5, ΟΥ, 1η οὔ]εγ Ἰγοτᾷς, ϱ1νθ6Β 

απ Ἱπάερεπάεπί ἰγαπβ]αθίοη ο{ {λμθ βα1ηθ οπΙσ]α]. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΙΙΙ. 

ΟΠΗΙΕΤ ΒΤΠΙΙΒ ΤΗΕ ΤΕΝΡΕΡΊ. 

Ῥετ]ιαβρβ ποπο οἱ ἴμο ποοθίοηθ 15 8ο Ἰηβίτασίίνο α8 ἴ]αο Ῥγεδεηζ. λα 
Ἰανε Ίθτο ἴμο γ/]ο]ο 6386 Ῥείοτα τς, ψπὐΠοιίῦ αΠγ ἀἰκίατρῖπσ ομ1156 {ο 

Ῥοτρ]εκ 8, βαοἩ αδ αἀάϊθοις οἩ ἴπε Ρατ οἱ Βύ Τµικε ἀνανη Γοηχ 
6ο"σσος υγη]σ]ι αγ ΠΙςΠΟΥΥΗ, οἳ {Τοτα πε οοπαρ]Ισαθῖοη ατίβῖης {Γοπη ἴῃο 

{αοῦ ελαῦ δὲ Μαζίλενγ Ἰας, ἵπ ἴλο Πτεί ρ]ασθ, τπαάθ αδο οἱ ἴμο οτΙρῖπα] ο 
Ματ]ς να αἀά1ίΙοη5 οξ ΠΙ5 οὗ/η, απά λμαῦ δὲ Τπικε Ίας αναϊ]εά Ἠϊτηδε]{ 

εἴίμοτ ο ἴμο Ἰαησιιασο ο αἆάῑίοπα] οἰγουπηβίαποες οἱ Μαὐί]εν/ς (ἄοβρε][. 
Ἠετε Ίνε Ἠανο, Ιη ἴμο πο Ἠταί (οβρε]ε, ἴννο οτἰρῖπα] αοοοαπίς οἱ ια 

ενεη{ ἨΥΠΙοἩ ΕαΤΠΙ5Η ἴμο ηοίε οἱ ἴπο ἀαΐα ποπ ἸΥΠΙοἩ ο Ἰακο Ἰας 
ἀτανντ αρ 15. Όπο οϐ ἴλθςδο αοοοαηΏς νο 611] Ῥοββοβς ἵπ ἴμε (τεοκ 
(4ο5Ρε] οἱ δέ Μαἴί]ιουν ; ἴμε οί]οτ 6 ΟΠΙΥ Ἠαγε 48 νο Ἠανε ἴμο ταπηαΙη- 
Ίπς νοτ]κς οἱ Πτεπαις, 1π ναί πα Ίνα ἴ]ια Ῥερί στουπάς {ον Ῥεμενίης 
ἰίο Ῥε α Πέετα] απά {αἱ λν {1 ἐταπβ]αίίοη. 

1 ια] Ῥοσίηπ νη(]ι ιο (γαπβ]αθίοπα] Ῥλεποιησπα, Ῥεσααςο 1 αἴΏ Ἠετο 
ππθί ΡΥ ορροβίπσ ατσιπηθη{ς, γγ]ο Ε πηιςῦ αΏβνγογ ας υνε]] αξ Τ απι αΡ16. 
Μν ΕΒΙΤ]κ5, ἵπ 5 Ηοτα ΕΒυαπτιφείσα, 8 ποὐϊεθά ΤΙΥ Πγρού]ιθθῖς 1Π μα 
{ο]]ονήπς {6ΠηΒ ---- 

« Αποίμετ λγρού]ιθρῖς ας Όσοι ]αΐεΙγ Ῥτοροξεά ὮΥ Ντ ΟπηζΗ, ἵπ Ἠ18 
να]ααβ]ε απιά οοπο]ηβῖνθ νγοτ]ς ΟΠ {λα νογασε απά ϱΗΙρυντος]ς οἱ δὲ Ῥαυ]--- 
Οιαί 6 Ματ]ς Ἰαβ τηοτεΙγ (παπβ]αίεά απ Αταπηαῖο οτ]σίηα] ντε ὮΥ δὲ 
Ῥείετ, απά ἰλιαῦ ἴ]λε (10βΡεἱ οἳ δὲ 1ο 15 Ἰαΐεν ἴπαπ ἐπ] οπἱρῖπα]. απά 
ειπα (τεε]ς (4οβρε] οἳ Βίέ Μαίου, Όαέ θατ]1εγ απ έ]ιο ἐγαηβ]αίοἨ ; 80 
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ὑπαί 16 Ῥοαχς {ο δὲ Μαὐί]ευν α νετρα] τοδεπηὈ]απος 1Π ΠΙΑΠΥ Ρρατίς, απά 15 
εἰκεηηετε το]αίεά ἔο Βὲ Ματς α5 Όνο Υαβίοης ΠΟΠ {ιο 6αππθ οτἰσῖπα]. 
Πε Ῥαεξασες αρρεα]εά {ο ἵπ ενἰάεπσθ απ ἴ]λα αοοοπηῖς οἱ ἴ]πε 8ίΟΤΠΙ, 
απά οἳ με Ἱεα]ησ οἳ {]ια τα]ει΄ς ἀαασ]ίετ, Μαἰδ, ντ. 23-27: Ἱκ. 18-26: 

Ματς 1ν. 36-41: ν. 22-45: Τµαίκε νι. 22-26, 41-56. 

«Τηο τεα] ενΙἆεπσε, ΊοΊΕΥΕΥ, ενεΏ 1Π {Πεςδε βε]εοίεᾷ Ρογίοπ8, αΏρεαβ 

αἆνετςο {ο 5ΙοὮ α νίου’. Τη 1μα]κο ν1Π. 93, ἐ]πο Όντο οἶαιιδος ατα πποάΙβεά, 
οπθ6 {ΤΟΠ Μαἰίῃαυν απᾶ ἴλμο οίπον ἔτοπι Ματς; Ῥαῦ ἴ]ο {ΟΓΠΙΘΙ 15 ποῦ ἃ 

γοτρα] 6οΡΥ, απά ἴ]α Ἰαΐζΐετ 15 ποῦ α νατιεά ἰταπβ]αίιοη, Ὀτίῦ α «οΡΥ ΙΓ] 
8η αἀἆάεά οἴτοαπηκέαπσε, απά Ὑηετο α Ῥτον]ησ]α] 141οπα ηας Ώεεη τεπιονεά. 
Πο Ῥ]ταςε, ΄α βᾳπα]] οἱ γπς,) 18 γετρα]]γ ἔ]ιο βαΠ1θ αξ ἵπ Ματίς, απά 

να 5θ6α, ἵηπ ίύ Μαίίμειν 15 ραταρηταφεά ὮΥ ια Ἰα]ο ἵπ νο ὑ]τά (0 οβρα]. 
ΤἨο νγοτάς, «ἴ]εγ Ίγετε Π]]εά” απά «νετ ἵηπ Ἱεορατάγ,, αἲθ πεϊμετ α 
ἰγαηβοτιρῦ ΠΟΥ α γατίεά ἰγαηδ]αίίοη {Τοπ εἴίῃετ, Ῥτέ α πθυι’ απά ἀἰςαποῦ 
Ῥήγαςθ, Ίεςς ἀταπιαίίο απἆ πποτο Ἠϊδοτίσα]. ΤΠ νογςο 24, πο εχο]αππα[Ιοη. 

αἲ ἴπε οἱοςο, Φύ Μαξί]εν απ Βύ Ματίς αστεθ πποτθ «]οβδ]γ ΥΙζι θασἩ 
οἴῃετ ματ αἰί]ετ οἱ πετ πι Βὲ Ππ]κα. ΑΒπηῖ]ατ τοπιατκς ν]] αΡΏΡΙΥ 
η εοιια] ἐταίῃ {ο πο πατγα νο οἱ ἐἶιο οπτθ; απάἆ ἴλας ἴΠο Υετγ ραδ- 
βασθ5 ΟἨ γ/ΠΙΟἩ ἴ]ιο οοη]θοίιτο ας Ῥεεη {οαπάεά «εινα τεα]]Υ {ο ἆϊδ- 
Ῥγονο 16. Τη οἴμει Ῥαβρασςς, 15 επίῖτο ΙπαβΙ]1{γ ἴο αοοοτπῦ {οΥ ΤΘΡΕΠΙ- 
Ῥ]αποςς απά νατιαθ]οπς γ]] Ῥο »ὔ1]] ποτε αρρατεηί.----Ε. ὅ9. 

Τη τερίγ {ο ἔποςε οβ]εοίῖοης, Ι γγοι]ά οΏβετνα ἐ]αί, εχοερί προη οηθ 
Ροϊπί, Μι Βιτ]κς ο’ οοΠΟΙΙΡΙΟΠΒ, ἆγαινη {γοπι ἴῃθ ραβδασθς 1Π αππθβίΙοἩ, 

81Θ ΡΥ6οΙδε]Υ πε 6απηθ ας ἴ]ποβε ΥΥΠΙΟἩ Τ Παά αττινεᾶ αὖ. Τ]εγ ατε--- 
15. Τπαί δὲ Τμικο Ἠαά τηαάθ δε οἱ Ῥοῦμ ἐμο Ῥτεοεάϊπο (Ἰοβρε]ς 1Π 

16 αοοοιπὀ οἱ ἴ]λα π]τασ]ο οἱ ϱ1]]]ηρ ἐς βἴοτΠι οἩ [1ο Ἰαίκθ. Ίπ ἴπιβ 
Μτ Ἑ]ϊτ]ες αστεθς Υζ] τη. 

24. Τπαϊ ἴ]ο (οβρε] οἳ Μαιίμεν Ἱνας ἵπ Ογοεῖς Τη ἐς αἱεο Μτ 
Β]τ]ζ6 ασογεθς γηζἩ 1η. 

54. Τηαύ {ιο (οβρε[] οἳ Ματς γνας 1π αποϊῃετ ]άησαασα Ὑ]ιεη πηαᾶθ 
πδε οἱ α5 αη απὐλοπίγ Ὦυ Βύ Τμικο. Τὸ 1 προῃπ ἐπ ροιηῦ, απά 018 
Ῥοϊηῦ οΠ]γ, ἴ]ιαῦ Ίπ ἴπε Ρρτοβεηῦ σαδο {μοτο 15 απγ ἀῄοτεπορ Ῥδύνγεθη τ1β. 
λουγγ, Ίιαά 16 Ῥδεη τηΥ οπ]γ οὐ]εοῦ {ο Ῥτουο ἰλαῖ ἴμλο (.οβρε οἱ Ματς γνας 
ὰ ἰΤαΠΦ]α{ΙοΠ, ἴ]μ]ς 5δοίΙοη 15 οπθ οἱ ἴμο ]αςέ νλ]ο]ι Τ ννοιι]ά Ώανο 5ε]εσείεᾶ, 

Ώδσατβα, {Τοη λε ΤΠΏΠ6ΘΥ 1η γν]ίο]ι δὲ Τμα]κα Ίας ἄτανγη αρ Ἠῖ5 αοοοιηζ, 
λετο 15 οἱ πεςθβκΙῦγ ποῦ ΤΠΟἨ ἰἐταηκ]αδίοη 1Π 16. Έοσ εποὮ α Ῥάχροςε 1 
γγου]ά Ίανο βε]εοίεά Ῥαβδασες Ῥεοι]ίατ {ο Ματ]ς απά Τµ1]κα, βαοῖι ας ἴλε 
Ῥαταβ]ε οἳ α Πσ]ύ ππάετ α Ῥαβ]εΙ, οἳ ἴμε ππάον/ς πζθ. Ἐπί ]αῦ πο 
ορ]θοδίοη οοπηίπο {Τοπ1 811ΟΗ α απατίοι ππαΥ Ὦο ογοτ]οο]κας, 1 ε]λα]] {ο]]ουν 
'λοςθ πιαάο Ὦγ Μτ Ἑιτ]ςς 1η ἀθία]]. ο ρἰαίας ἰ]ιαί, ἵη 1μα]κο νΠ]. 29, έ]ια 
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Όνο οἸαπδες ατθ πποΙβες---οπε {γοπα ἨΝαὐίμαυν, απ ἴ]νο οί]ιον ἤνοπι Ματ]ς; 
“ας ο {ΟΥΠΠΘΥ 15 ποί α νετρα] οοΡΥγ, απά ἴ]ο Ἰαΐέίοι 15 ποῦ α. νατιεὰ 
(αηβ]αΙοη.”. ΑΦ νο ατθ ασγθεά τεςρεοίῖησ ἴλο οοπηθοΙοη Ῥείνεεη Βέ 
Ίμι]κο απ δὲ Μαίίλενν, 1 ε]να]] οοπΏπθ ΠηΥΞΘΙΕ {ο ἴ]ιο «Ίαιδα γ]]ο] δέ 
Ίμακο Ἠας {α]κοη Γνοπα οὲ Ματίς ον, 1π ἐλαί νοιςε, πο ὅ, Ε.Τ. “ο 

πα]ά τπίο {ἔμεπη, 15 τεπάετες, “καὶ εἶπεν πρὸς αυτούς; Ῥιῦ 1π Ματ] 1ν. 35, 

Ἠπο 2, 18 ἶ5 τεπάθτγες λέγει ἀυτοῖς. Ἠετο, α]ί]λοισ] ἴλο πιθαπῖηπς 195 ἴμα 

ΒΊΩΘ, 6Υοτγ ποτά 15 ἀπῑετεηί. ἜΤ]]ς βατε]γ 15 α ἰταηβ]αίοπα] ἀἱῄετεπορ. 
ἴπ ιο {ο]]ογήηπο γεγςα, ΥΠ. 23, ἴ]α Ῥ]ταφο γΥ]]ο]ι Τ ἐταπε]αίεά “α εοια]] 
οἳ γης,” λαῖλαψ ἀνέμου, ἵ5 ἴπο 81ης 1Π Ὀοί]μ (οβρείς; Ῥαύ ϱασοἩ αστεε- 

πηεη!ΐς5 οσο 1Π 6εΥοτγ Ιπάερεπάεπί ἰταπβ]αίοπ, απά Ῥτουε ποί]ήπς. Βαΐ 
πα εβοοίς οἱ ἴπο βαπα]]---ΠαπεΙγ, {ο Π11 ἐἶνε Ῥοαί---ατο ἰγαπδ]αίεά ὮΥγ 
ἀϊβετεπί Ὑγοτάς Πανίησ {]ιο 5α1ηθ πηθαηΊησ. Τη Ματ]ς 16 18 γεµίζεσθαι, 1 

Ίμα]κε συνεπληρὂυντο. Τε (παΠβοαίΙοἩ,  απά νγεγε ΙΠ ]εορατάγ,” καὶ έικυ-- 
δύνενον, Ἠ85 Το οοπηθοΒίοη γη] ἴλα ρτοσθάϊπς πγοτᾶ. 10 15, 1έ 15 ίαθ, α. - 

Παδίοτίσα] αἀάῑίοἩ, Ῥα6 16 πνου]ά ανα Ῥεεη εαπα]1γ 5ο Ἰιαά ἴμο Ῥτεσεά- 
Ίηπσ γετῷ Ῥεεῃ γεµίζω, Ιηδίεαᾶ ΟΓ συµπληρόω" ΤΠ νειςο 24, νε Ηπά ἴπ 6αοἩ 

οϐ ἴε {τος (οβρε]ς α ἀῑβετεπί ἰγαπε]αίίοη οἱ {]ιο ΐ]ο ρῖνεη ὮΥ ἴῑε 
ἀΙδαῖρ]ες {ο ο Ἰοτά, νο] Ἱπ πο οτίσίπα] ννας, ἀοαρί]εςβ, ἨαΡΡι, 
Ώαβυι.Ἑ  Τη κο ΠΊάἨΠΕΣ, 1Π πο εχρ]απαίΙοη αἲ ἴ]ο οπά οἱ ἴμο βοοίΙοἩ, 

19 15 απ]έο έγαο ἐμαί ο Μαϊί]ενγ απᾶά Ῥύ Ματ]ς αστεο ΠΊΟΤΘ 6]οβ6Ιγ γηθ]ι 
θαοὮ οἑπεχ ἔ]ιατ εἶέ]ιετ οἱ {]λαπα ση] δὲ Τπ1]κο : Ραΐ ἴ]ε τθαβοη 15 οὐνίοις. 

δὲ Πα] ῬααΡΗΤαβες {πο ἨΗεβγαῖδπι οἱ οα]]πο ἴπο αμα “με 5εα,” Ιηπίο 
πναίετ »”. Ῥαί αἲ] ἴμο {Ίτεε εναπσε]]ςίς {γαπιδίαίε ἐιο ωογᾶς αί[ετεπίϊη. 
1 οαπηποῦ αἀπηί ναί εδ ΤΠΕΠΟΙΙΕΠΑ 8Τθ  αἆνετε {ο ΠΙΥ γ16υν,” 
ΠαΙΠΕΙΨ, ἐ]ναί Ματίς 15 α παηρ]αίογ; που Ἠανο 1 πιεί α Ίπσ]ε Ῥαβρασε, 1Π 
]χοβο 5οοίῖοης ὙνηΙο]ι ατα Ῥοοπ]ίαχ ο Ματ]ς απά Ἰωακα, (λα ]εαάς τηε {ο 

ειρροςο {λαί Βὲ Τμι]κ εΥογ αγγ ἴ]ο (πτθε]ς Υετβίοη ΟΓ έ1ο βοοοπά (1οβΡε]. 
Ῥε]μενίπα, ἐπετγείοτο, ἐμαῖ ΤΗΥ ν]ουνς οἩ {15 Ῥατσι]ας Ῥοϊπί ατε τοῦ 

αἲ αἲ] αἸα]κεπ ὮΥ ἴλο οῬ]εσίοηπς οῇ Μτ ΒΙΑ, [ απη οσἶας {ο πι] ναί 
ἩΡΟΠ 6ΥΕΤΥ οί]εν Ροϊπί 11 {118 βοσίΙοπ 011ογ ατα εοπβττηθά Ὦ} ἴἶπα οοη- 
οἰαδίοης γ]ο] Ίο Ἠας απγινοᾶ αἲ. Θείπςρ αδιἀάο {1ο απιεδί]οἩ οἱ {με 
οπσ]πα] Ίαπρπασο, 1 Ῥγουθεςά {ο αππεβίΙΟΠΒ ΟΠ ΥΙΟΙ Ίνα αρΤ6θ. 1Π ίἴ]ο 
Πτεί Ῥ]ασο, 19 15 απ]ίε Πππροβεῖ)]ο ]αί οἶίετ Μαἴί]εν ο Ματίς οαη Ἠαγο 
{α]οπ {ἐλαῖτ αοοοη{ς ἤοτα 1μαίκθ;: οἩἨ ἴο οί]ον Παπά, έλεγα 15 πο οπς 

γοτά ἵπ Γιος αοσοπέ Ισ] 15 πο {ο Ῥα {ουπά 1 916 οΥ οί]ετ οῇ {1ο 
οίΠεγ ένο. 

Τ]ιε ἀείαῖ]ς σῖνεπι Ὦγ δὲ Ματίς, νη]λ]ο]ι οἱ Τμι]κο Ἠαβδ ποῦ αἀορίεά Ιπίο 

”. Το Ἰανιβ Ίπογο ἵπ ἐ]ιο Ἱιαβ]έ οἳ ταϊρῖηρ ἐ]ιο Ἱππροτέ οἱ Μΐ]ος οἱ Ἱοποιγ Ὦγ τοάρ]σαίοη. 8ὲ 

1 ακεε τοάιιρ]σαξίοη. 1 ῬγοβαΡ]Ιγ α Πέεγα] ἐταπε]αίοπ.-- 36ο 0απιρῥοα]]ς ΙβθεγίαΓἴοπε, 1. 269. 
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Ἠί5 αοοοιηζ, ατθ Ιπάθες Ιπθετερίίης απἀ σταρᾗῖς, απά Όεατ ια 5ἰτοησεβί 
Ἰηθετηα] ενιάεηοε οἱ Ῥεϊης ὕμπε ρτοάποῦίοη οἱ απ θγαιπθβς; Ῥιΐ {π6γ 
8Υθ οΏ]γ απίορίϊσα], πού Πϊδζοτῖσα] : ἴΠ6γ ατα Ῥρτεσϊθε]γ γα α 6α]1εαῃ 
ΠΦΊΕΤΠΙΩΠ Ἰνοι]ά παζατα]]Υ Ίανε τεσοοτάεᾶ, Ὀαῦ ποῦ γα α αῦβεαιεπό 
Ἠ]βίοτίαπι γγοι]ά Ἠανε αἀορῦεᾶ Ιπίο Ἠϊς πατανθ. Αοοοτάῖης {ο Ματς, 
να βὔογηι {οοἰς Ῥ]αοο οἩ ἴῑε ενεπίησ οἱ πα ἀαγ οἩ ὙΙοἩ οαχ Ποτά 
ἀεμνετεά ἴλο ΒετΙποΏ οξ Ῥαταρίες; αοοοτάϊπσ {ο Μαθίμαενν, 16 ἑοο]ς Ῥ]ασθ 
οἩ ἴλο εγεηίπς οἱ ἴμε ἆαγ ἵπ ΥΠΙοἩ Ῥεύετς πποί]μεγ-ἴπ-]ανν ἵγας ουγεᾶ. 
Τ]ιο πο αοοοιηΐς, ἰλετείοτε, 4ο πού εχασί]γ βγποἸτοπῖ5θ. ού Πμα]κε, πθΠ 

ῬοῦἩ αοοοιπῦς Ῥοίοτο Ἠϊπηα, σοπίεηίς ἨΙπηδε]{ γηῦἩ εαγίπο ὑ]αῦ 16 ἴοοικ 
Ῥ]αος “«οη οπθ οἱ ἴμο ἆαγ5; Ίο Ίθανος ἴἶο ἆαίο αποθγίαίη, πού 
Ῥασκιδο ο γγας Ισποταπύ οἱ πγλαῖ ἴΠε οἴμεν εγαπσε]δίς ιαὰ ητισσεη, αδ 
ΙΠΑΠΥ ΟΟΙΗΠΙΘΗ{ΑΡΟΥΡ5 8άΡΡοβο, Ῥια0 ῬεοατΆςα, Ῥεϊπσ αοαιαϊπίεά γαθ πετ, 
Ἠο ρετοεῖνεά ἴμο ἀϊῄετεπσο; απά Ὦγ εἰαθίπο ὑ]λαί 16 {οο]ς Ρίαςς “οη οη6 
οἱ ἴμο ἀαγ5,” ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, γεν. 232, Ίθ 1ΠαΥ Ῥο καϊά {ο αστος πηζἩ Ῥοῦ]ι 
ααὐΠογιζ]ε5. Τ]ο ππεηίίοη οἳ μα επ ρατκαδίοη 1π Πμα]κα 15 {ακεη [οτι 
Μαϊ. 25. 
Οἱ Τιοτά  οοπηπηαπ {ο Ες ἀβοίρ]ες, “«ἴο «οτοβς᾽ {ο ἴμο οἴμετ ριᾷς,᾽ 

εἰς τὸ πέραν, 6ΙΥ6Ώ ἵπ Μαἰί]ευν απά Ματ]ς γηζ]λλοιῦ αηγ εχρ]απαίοη, 1πα]- 
οαύθ5 ΥθΥΥ 5ἰτοπβΙγ, ποῦ οη]γ ἐλαί ιο απί]λοτς Ίγετο (αἱ1]εαπς, Ὀιί λαῦ 
]ιογ Ίπετο τεδιἀεπύ οἩ {πο γδβύετη διάε οἱ ἴ]ια Τναίκα οἳ εηπεραγεί αὖ 
ἴλπο πιο {Πογ οτἱοΙπα]]γ πτοῦε {Πεῖγ αοοοπηῦς. ού Τπικε {αίκος σατε {ο 
εχρ]αῖπ {]ιαῦ 16 γγας ὑῃο οὐῃεγ διᾷθ οἱ {ἴ]α Ἰα[ο. 

Ίη Ματίς 1ν. 36 νο Ἠανα οπθ οἱ ἴμοβε Ῥαββασας ΙΥΠΙο] ποπα Ῥαῦ απ 
ογογίπο»ς οου]ά ανα νηθεπ. λε ατα {ο]ᾶ, ἐλαῦ αἴτοτ ἀϊδηπίβείης {μα 
τη] αάθ ἴ]εγ {οο] ου ]οτᾶ, ὣς ἦν, “ 6Υεη ας ης Ίναβ, Ιπίο ο Ῥοαῦ. 
ια 15 ἴλο τηθαπίησ οξ ἐ]ιο οχργοδδίοη, ““«ΘΥ6π α5 Ίο γιαςτ”. 6 πιαΥ 
οοπ]εοίατε ἰΠαί 16 γνας πυοιῦ ρτεραταθΙίοη, Ὀτῦ νο ατο ]6Ε0 ΙΠ Ισηοταησθ 
ο{ νηιαῦ Κῑπά οἳ Ῥτεραταίίοη. ΈΤ]α ρατίϊοσ]αν οἰτοαπηδίαποςς αὐθεπάϊπς 
ἴς οπιρατ]καὔῖοη το ῬτοβαβΙγ απαδια], απά παζιτα]]γ ποῦιοεά αἲ ἴμε 
πιο πεη οχρ]απαθίοη Ίγαδ ΠΠηΏΘΟΘΒΡΑΤΥ; Ὀτῦ γιο γγου]ά πΙπ]ς οἱ αά- 
ης 16 {0 α ῬτενΙοιβΙγ εχἰείίησ παχταίινεῖ Τ]ο ποῖϊοε οἱ {ια Ῥοαῦ, απὰ 
οἱ οὔλετ Ῥοαῦ5 Ῥεῖησ Ιηπ «ΟΠΙΡΕΠΥ, αἱέλοιιση Ἱνθ ατθ ποῦ {ο]ά γγ]αῦ Ῥοαῦ 16 
88, απά αύποισ] Ὑγε Ίιθαγ Πο ΠΊΟΤΘ ο ἴμο οἴμεν Ῥοαίβ, ατα οἵτοιτι- 
εἴαποςθς 1ηθη]οπεά ΒΙΠΙΡΙΥ Ῥεσσιισε {]εγ πιαᾶθ απ ΙΠΙΡΓΘΡΕΙΟἨ προπ ἴ]με 
Ὑτίοτ; Ῥιιῦ Π6Υ Ίαν το οοππθοΒίοἩ ΥΙ έ]ο πιαῖη {αοῦ, εχεερῦ ]αχία- 
Ῥοβίδίοη οἳ ππθ απᾶ Ῥ]ασθ. Ἑιί 1, Ποψίθνου, υπο Ὁγ απ ογεγγιζηθςς 
απά α ΠΕΙΕΤΙΙΩΠ, {Π6γ ατα ροεου]Ιατ]γ εἰαγασθετὶρίῖο, {ο {λα αρρεαταηοε 
απά πποβίοης οἳ οὔμετ γθβρεἰς αἱνγαγς5 οχοῖζο α ἆθρτες οἱ Ιπίετεςὺ 1Π 5εᾶ- 
ΙΗΘΏ ΥΥΙΟἨ α ΙαπάβΙΠΦΗ οπηποῦ απάθιδίαπά. οχι, ἴμε γ]ιοἰε οἱ ια 



ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΥΙΠΙ. 250 

ἀδεοτιρίίοη οἱ ἴἶχα βίοτπι 1π Ἀ[ατίς οχΠΏΙρΙ(5 ἴπο ΓαπηϊΠατΙόγ οἳ ἴ]ιο ΥΥτΙὔ6Υ 
νηξῃ ἐ]ο Πποιάεπίς οἱ Ίαίκο πανΙσαίίοἩ; Ίεπος έ]ο οἱεατιθςς απιά ῬγδσίβΙοἩ 
ο{ ἴἶιε παταϊνο. Α. ραγίοι]αγ Κῑπά οἱ εᾳα]], ἴπο {ογηαᾶο, Ῥτοάπσες α 
ν]ο]επέ ασ]ίαίιοπ οἳ ἴπο βαπίασθ; {]δ 19 που ππσποπθᾶ ἵπ Μαν] ς 
αοοοιηΐ, Ὀιιόῦ νο α1θ {ο]ά οἳ 15 εΏθοῖς. “ Α 56α »ἰτιο]ς {Πα Ῥοαῦ, απἀ 

Π]]εά 1.” Α αίτοηπς ΘΧΡΤΘΡΡΙΟΠ, τεφιἠτίησ, 5 Ὦν Ῥ]οοπιβε]ά γνε]] οὐ- 
661ν65, αιια]]βοαίοπ.. Βὲ Τ1ία, 1Π 15 αοοοαπέ, δαρρ]ίο5 ἴπο απαλβσαίίον 
Ὦ} αἀάϊπσ {ιο γγοτάς, καὶ ἐκωδύνευον, απά “ἴεγ νετο επάαπησοτοά.” δὲ 
Μαιίμανν 5 αοοοαπέ γγαπῖς ἴπο Ῥτοίοβεῖοπα]. [απ Πανϐγ η πο ςαΏ]εοί 
νμΙοὮ Ὕνε Επ ἵπ Λίατίς; Ῥαΐ ιαί νετγ πναπί οῇ {απηματγ Ιεαάς Ἠϊτη {ο 
ποῦῖος γγ]αξ α. 56αΠΙΣΠ 'γου]ά Ῥαβς α5 α ππαθίογ οἱ 6οι158, ἴ]ο νιο]επί ασ]- 
ἰαοπ οἱ ἐ]λο βαγίασα; απά πας ἐμο ππγασα]οας5 παίατο οἱ {ια ενεπί 15 

ποτ «]εατ]γ Ὀτοισ]έ οαξ. «Α. ειάάεπ ορβεαδίοἩ ο{ ἴ]λαο νά πΊαγ αά πό 
οἳ α παξιτα]]κίο εχρ]απαξίοι; πούμΊησ Ῥιιῦ βαβρεηθίοη οἱ {πο Ίαννς οἱ 
πια{ίετ οοι]ά Ἠαναο αοοοαπ{εά {οτ ἴἶια Ιπβίαπίαπθοις οθββαΊἸοη οἱ {λα 
απαάπ]αίίοης οἱ {ια βαγίασθ. Ίο οἴμετ Ἠτίεν ἵπ ἴμο Νε Τοβίαπιεπύ 
τηα]κες 1156 Οἱ ἔ]ιο Ὑγογὰ λαῖλαψ, « 5 πα]! οἵ ταῖῃατ {ογηαᾶο, εχοερί Τμ] 

ἵπ Ἠϊ5 αοοοππέ, ον]άεπί]γ {α]κεπ ἔποπι 05, απά Ῥοΐοτ 1π 15 5θοοπἆ 
ερίςί]α; απά ἔλσταο, α5 Ίετο, 155 Ιπίτούαοξίοη Ιπά]σαίος ἴμο Ρτο[εβδΙοη οἱ 

λε απίπου. Τ]ε εβεοῖς οἱ βιιο]ι α 5ᾳπα]] προ ἴμα ο]οαᾶς βαγηΙδ α νινιά 
Ππῃασθ {0 ἃ Ῥ6ΙΦΟΠ ΙΠ {6 Παδ1έ ο{ γγαϊομΊπσ ἴ]ο εβοοίς οἳ ἴμο γπάς, α5 
εΥετγ οπΠ6 παγ]σαξῖπσ ππάετ Ἠϊσ] ]απά Ἱπνατίαβ]γ ἀοθς. Βὺ Ῥεῦετ πλάκες 
πδο οἱ έ, ἵη Ἰή5 εοοπά ερϊρέ]θ, ὮΥ οοπιραγίησ {]οβε Ἰο]άϊπςσ Ἠετείῖσα] 
ορίπίοης ἔο - ο]οιιάς ἐἶναῦ ατα οαπτῖοά Ὦγ α ἐεπιρεεί,” οἳ ταίλεν “ἀτίνεη 
Ὦγ α {ογπαςο,” ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, Ἱ]. 17. Τι 15 Ιπίοταρῖησ {ο Ηπά δύ 

1 α46 ππακίησ τ1ςο οἱ {λθ βαπις Πσατα, ενΙάεπ{]γ, α5 ΤΙ π]π]ς αποίεά ὮΥ 
ΤΠΕΙΠΟΙΥ {Τοπ ὲ Ῥδΐατ. Ἠο Ραταρῃταβος ἴ]ο παι]σα] ΤΘΓΠΙ, λαῖλαψ. 1Π6ο 

περιφερόµεναι, “ ομττιεᾷ αροιῦ;. Ἡθ ΤοΠΙιΘΠΙΏΟΥΒ ἴ]ια Ἱγοτά ἄνυδροι - νη ποτ 

πναξεχ,. Ῥαέ {οτσείς ια Ὑγε]]ς, απᾶά αρρ]ες 16 {ο ἴλα οἸοιάς, γεν. 12. 

(0οψγρογ Ππα]Κ68 1ςα οἱ ἔλε 6α1Π6 Ίπῃασο----Θ]]5 γλοιέ Ὑγαζεγ. 

“ Ὀτορρίης Ῥιο]κοίς Ἱπίο επρή/ ννε]]5, 
Απά ρτον!πς ο], απ ἀἁτανίπρ ποϊµῖηρ αρ.” 

Τασί, 1. ν. 189. 

Ῥιέ αποἰαβίοης {ΤΟΠΙ ἨΛΕΠΙΟΣΥ πα βε]άοτα οοττθο 1 Επά ἴ]α νετ 
Β4ΠΠΘ Ίαῤβο οἱ ΙΠΘΙΠΟΥΥ, 1π α αποίαί]οι ο {πε αρουνο ΗΠ6β, 1 ἴμο ΤἼπιεξ 
οἱ 15ἱ Μαγ 1550. Τ]εγ ατο αιιοίεά εἶνας---- 

6 Ὀτορρίπς οπαρέγ Ῥπαοσ]οῦς Ιπ{ίο Ὑνα]]β, 
Απά ρτονΊηρ οἷά ἵπ ἀτανίπρ ποὐμῖπρ αρ.” 

Ίετο 16 α απερίοπ Υηείμετ ἴ]ε Ταξί; οἵ ἴλε ατίε]ο 1Π ἴ]λε Τήπιυδ γγας 
Ητεί ντα, ιο παίατθ ο ἐο «μαπσε ΙΠ ἴλο απποἰαίίοπ γγου]ά ἀθοιάε 14. 
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1ιεῦ 16 πού Ὦ6 βαργρορβεά {ἐ]ιαῦ 5πο]ι α Ίαῤβα οἳ ΠΊΘΙΙΟΤΥ 15 Ιποοηβιβθεηέ νΙἩ 
αρορθο]ῖσα] Ἱπερ]ταίιοη. Ῥαπἱ {οτσεῦς 5 ρατομπιεηίς αἲ Ττοας, {ογραί5 
{ου α ποιηθηῦ ὑλαῦ ιο Ἠαά Ῥαρίϊιβδεά αΠΥ οἱ ια Οοτηίμίατης Ῥας Οτιραβ 
απά (α115, απἆ αοἰπο]]γ {οαπάς αη ατσππηεηί οἩ ἴΠε οΠΙΊΡΙΟΠ; Ὀαῦ 

1η {ο αοῦ οἱ γγ]θίης, τεσο]]εοῖς (]ιαῖ Τε Ἰαςά Ῥαρίιδεά “ ἴ]νε Ἱουδε]ο]ά οἱ 
Φίαρῄαπας, απ αἆάς, “ Τ Κπον ποῦ νηείπετ Τ Ῥαρίϊδεά απγ οίμετ.” 

Το ταίατη {ο ἴ]α Ῥατα]]εὶ Ῥαάβρασες. Τό απ] Ῥο οΏδετνεά μα {να 
ἀοροτιρίίοης οἱ έλα βίοττη ἵπ Μαὐίλευ απᾶ Τμι]κε ατθ απΠίε α5 οἸιατασίεϊ- 
Ις]ο οἱ ιο απο ας 15 ἐ]λαῦ 1π Ματ]ς οἳ Ῥεΐετ. ἹΜαἴί]ιαυ 15 α ἸαπάρπιαΙ:; 

Ἀο 15 πιοτθ βἰγιοῖς, ας α]] Ἰαπάρππθη αγθ, ΠΙΓἩ {μα ασ] θαίΊοη οἱ {πε πναζετ 
ὕπαη μα Τογος οἱ πα νηπᾶ---ᾱ Ρρεοιπ]ατΙϐγ οἱ ν/ΙοΏ νο Ίασο αποίῃεν 
εχαπηρἰθ 1η ο τητασ]ο οἱ ΟἨτῖςί γνα]κ]πς οἨ 1ο 56α, χΙν. 23, (5ε9 Ρ. 84:) 
απά 6 δες ἴ]α ΒαΠΠΕ Ίο, σεισμὸς, (νετ. 240) ἴο ἀεβοτῖρε 16 πΥΠΙοἩ Τα 
ἀοθς ἔο ἀθβοτῖρε {λε ἀἰδίατραπος οἱ απ εατίμαιιακε, (αχνΗ. 54.) Ώε {ε]]ς 
ας, ]ιαῦ ἴ]ιο εΠεοῦ Ίνας {ο “ οονετ ἴλα Ὀοαῦ πα με Ἰγανες,----ᾱ νασιιθ 
οχρτθβείοη πΙΘΠ τοσαγά {ο με Ῥοαί, Ριαῦ πΥΠΙοὮ πηατ]ςς εἰτοπβ]γ {πε εβεοίς 
ἸνἨΙοὮ ο έοτπι Ῥγοάισεά οἩ ἴ]α γγαΐετ. οὺ 1ο” αοοοαπό, οἨ με 
οἴμαγ Ἰαπᾶ, αἱζποασ] ονιάεη{]γ {α]κεη ἔγοπα Οιαῦ 1η Ματίς, εχΙΙρ]έ5 1η α 
εἰτ]κίπσ ΠσΠί Ε5 απαΙΠοαίΊοης α5 ο. ΠἱβίοτίαἩ, απά λε 1άεπΙίγ οἱ απί]οτ- 
ϱ1ρ πἩ ο αοοοαηί οἳ {πε νογασε οἱ δὲ Ῥαπ]. Ἠε Ῥεσῖης νηζῃ ιο 
παπι θ]οα]. ΕΧΡΤΟΡΡΙΟΠΗ, ΥΥΠΙΟΗ ας Ῥεεπ οιπὀ Ίπ νο ὮΥ πα ἀῑνίδίοηπ ΙΠίο 
νοιρθς---ἀνήχθησαν πλεόντων δὲ, πΥἨ]οἷι τηαΥ ας τεπάετεά, “«ἴπεγ επονεά ο, 

απά πνοή απάθτ αγ... Τπετο 15 ποϊῃῖπο εαι]να]επύ {ο ἴῃθδε ἴ6ιπης 
1Ώ {]α οὔ]αν αοοοαπί5; Ῥαΐ 16 15 οὐνίιοις Ποπ {πα οοπίοχὺ {λπαῦ 16 γαβ 

{ται {Πεγ ϱλονεά ο απά π]εη απᾶετ Ἰναγ, ὑμαῦ οατ Ποτά {ε]] αξιεερ. 
ού Το, ντιήηο ἨΙδίοτισα]]γ, ποᾶσθς {λε οἰτοιπηδίαηςο πΠεη 16 Ἠαρ- 
Ῥεπεά---ἴ]λθ οί]ετ εναπςε]ἡςίς πού 1] 16 Ίνας ορβεγνεᾷ. Τ1ε ἴατπης Ίο 
προς {η ἀεεοτρίηπς {πε Βίοττη τηατ]ςς Ἠ]5 σαὔ]οη ας α Πϊείοπατ, απά Ἠ]5 
8ΟΟΙΤΑΟΥ 5 αι δοΙεπί]Πο οΏδετνογ: {πα απίΠογ ο ἴ]λε 5εοοπἆ σοβΡε! 56επῃ5 
{ο παπί πγοτᾷς ὕο εχρτθβς με {ογοο οἱ {πο σας, απἆ {μπε Ῥετ{εοί ε]]περς 
αγΠΙοἩ 6Ώδί65, απ δες ἴ]α ΙπύεηβΙ(]νο ὕ6ττη, µεγάλη, « οτθαῖ, ο Ῥοῦμ; Ῥαΐ 

ιο Ὑγογᾶ λαίλαψ Ιπρ]Ι65 ἐς πια Ιπηαπη Οἱ ΙΠ{ΘΠΕΙΟΥ, απ γαλήνη, «αν 681Πῃ, 

1ΐ9 γοία] οοββαίΊοηι. Τ]ε αἆ]οσίινα, στοαῖ, 15 {οτείοτο 1π εἴίῃεν ο.δα τ11- 
ΏΘΟΘΡΒΕΑΙΥΣ Ῥαΐ ποῦ οη]γ ἆοος δὲ Τπικα ἆθεοτιρε ἴε ἔθτπι σαπΙοπβ]γ, Ῥα 
πηζὮ. ςοϊεπίΙΠο αοσπταογ. Τη ἴ6ΓΠΙ λαίλαψ ΠΠΏΡΙΕς α εἴοπο γπς, πιοςῖ- 
Πεά ὮΥ ἴ]ιο οοπβσαταί]οη οἱ {Πε Ἰαπά. Τη α Ίακε 5αοἩἈ ας λα οἳ Τ1ρε- 
τ185, βαττοιπάεά ὮΥ Ἠ1σἩ Ἰατά, 16 6 οοπιθος ἆοινη ΄ προη ἴμο Ἰακαο. ἜΤ]ο 
ε[εοίς οἱ ἴμο βἴοτπῃ ατε τε]αζεά 1π Ματίς ση Ἡ ἴπο οἰτουτηκίαπ{ΙαΠ{γ οἱ 4η 
ογεγἸίηθςς, ἴ]ια ϱγοίεβεΙοπα] ασοταςγ οἱ α ΠΕΠΕΙΊΠάΠ, απά {με τερεῖ]- 
ἤομς ο απ απρτασίῖδεά Ἠτήίεν. Ίλε ατα ἰο]ά ἐπαῦ α 5εα εἰταο]ς {Πο Ῥουῦ 
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απά Π]]εά {ιο Ῥοαῖ,Ἅ εἰς το πλδιον ὥστε Ὑεμίζεσθαι τὸ πλδιο.  ΤΗΙ5 ἀοίαι 15 

οπηξέεά Ὦγ δὲ Τμικο, αξ Ἱπιρ]εά Ἱπ ἔλο οοπθεχί; Ῥαἱ ἴλο τοφιΙτεά αιια]]- 
Ποαίῖοη 15 εχρτεςδες, ἐκιδύνευον, “ἴλθγ νους 1η 4απΠσογ.” 
Πε πεχί ποίῖσς ἵπ ἴμο σοβρα] οἳ Ματς 16 501]] πιοταο απορίϊσαΙ, {οι 16 

ἴο]]5 5 (ναί ος Τ,ογὰ γνας αξΙθερ αἲ ἔμο ρίογη, ΠΡΟΠ ἴ]θ προσκεφάλαιον, ΟΥ 

ή οθαΐ οοΥεΣ,’) α5 {ο ἴθτπα 15 οαχρ]αϊπεᾶ Ὦγ Ἡσοβγολίας, α. β]εερβ]Ἡ νησι 
Ώιο Βθοσθ, ΗΙΟΗ, Ὑ]εη το]]εά πρ, 5ετνεά αξ α Ρίου. Τ]ο ααύ]οτ οἳ 

(5 σοβρε] της Ἰανο Ώθει οἩ Ῥοαγά, {ο Ίανε ἀθβοτ]ρεά 5ο ππΙΠ{ε]γ ἔ]α 
ρατί οἱ ἴ]ιε Ῥοαέ, απᾶ οἱ 165 {ατπΙζατε, ν]ιθγο οἱ Ποτά ταροβδεά ; 5ο] 

ποίοςς, αἰίμποισ] Ἰπίοτεβησ απᾶά σταρ]]ο, αγα απ]ήκοτίσα], απιά αγθ 
Ώιογοίοτο ραβςοᾷ ονατ Ὦγ δὲ Ἰμικο. Ἔ]ια τοπιαϊπΊησ ΡοτίΙΟΠΦ οἱ ο ηαΓ- 
ταίῖνο αρρεατ {ο Ῥα Ἱπάερεπάεπί ἰπαπβ]αζίοης οἳ πο βαπιο οτίσίηα]. 
Μαίί]νεν; ἀεξοτίρας {ιο εΠεοῦ οἳ ἔλο ππΙτασ]α αροη ἴ]πο ἀῑδοῖρ]ες α5 ναί 
οἳ « πγοπάςγ.. Τη Ματίς τὸ 15 ραϊᾶ {ο Ῥο “ {δατ,) απ, νησι Ἠ]5 αξαα] {αι- 

ἴο]οσγ, Ίο ἔε]]ς ας ἰ]ναί “Πιογ Γεατεᾶ (η στοαῦ {θαΓ, ἐφοξήθησαν φόθον 

µέγαν. ὲ 1μ1]κα, νηῖ]ο ες ανοῖᾶς λα τερείίΙοἩ, οοπηρίπθς ῬοῦἩ ἴθτπης 

1Π ἴ]λο εχργοβδῖοη, - {εατίης, 16γ πνοπάσγες”, φοξηθεντές δὲ ἐθαύμασαν. 
Τη {ο {οτεσοῖησ αοσοιπῦ δὲ Τμ]κε Ἰας, νηοαῦ οπζετίπς 1Π6Ο οἵγοΙπῃ- 

εἰαηίία] ἀείαι], πατταζεά εγετγίῃῖησ ἴμαῦ 15 οἳ Ἠϊείοτίιοα]. Ἱππροτίαηςθ. 
Τ]ής βοοίῖοη πΊαγ Όο {εγπιες ἔἶια πογπηια] οχεπηρ]βοα{Ιοη οἱ ἴπο απίΠοῦ- 
βΊ1Ρ απά οοππθοξίοη οἱ ἐλο {]γθο (ιοβρεῖς; ἴλα εχαπαϊπαδίοη ]εαᾶς {ο ἴπα 
Γο]]ογ]ησ οοπο]ΠβίοΠ :---- 

18{. Τ]ε απίποτβ ο ἐῑο Ώπγο Ετεί (ποβρε]ς Ίετο (4Η16αΠ5, απά τεδιάεη{ 
οἩ {ο ν/θβίεγη 81ογθ οΓ {θε Ἰαίκα. Τ]ή5 15 Ρτογεά Ὦγ ιο ρτονΙποΙαᾖΙδηλς, 
.εερεσῖα]]γ Ὦγ ἴἶνε εἰτοπσ]γ ππατ]κεἆ οπε οἱ σα]]]ησ {πο εαδίετη διάε οἱ ἴμε 
Ἰα]κε, τὸ πέραν, « ἴπε οἴμοτ εἶά6,” νηλοιῦ βαγΊησ οἳ ναί. 

2. Τε οτσῖπα] αοοοιπῦς πιαςέ ανα Ῥθευ πτίζεη γν]η]ςῦ οατ Τονἆ 
απιά Ἠ]5 ἀἴκαιρ]ες Ὕγεγο γεί 1 (α1]εο; {ογ ενεπ (α11εαπς πνοι]ά ποῦ αρα 
βιιοἩ Ἰαησιασα αΏΥΥ/Ίλετο Ῥαῦ 1π (141199. 

δᾳ. Τ]ιε οτ]σῖπα] αι]οτ ο ἴλο εεοοπά (ορρε] γαδ 1Π πο Ῥοαί, απά 
{απη]]]ατ γη{]ι ἐ]λο παν]σαί]οη οἱ έ]ιε Ίακο. 

44. Τ]ιο απαέ]ιοτ οἱ ἐ]ια Ητδί οβρα] να» ποῦ 1π ἴ]ιο Ῥοαί, απά γα ποῦ 
{απηῖ]ατ ΥΠ παν]σαποη. 

δή. Ἔ]αί Τωα]κο τιαἆε δε οἱ ἴ]ιε (οβρο] οἱ Μαἰί]ιονγ πι (τθε]ς, απιά οἳ 

Ματ]ς ἵπ Ἠεβτουν. 

”. Το εεοοπᾶ πποπβίοη οῇ ἴλο Ὀοαξ ἆοθς ποῦ οσστ 1η ἐπο Τοπία Πεεοεγίυβ; Ιὲ 496Β, Ίουν- 

ενος, η {ἐῑιο οαγ]1ου Λ8Ρ., απ 15 αα]έο οἸιαγασίογ]5έ]ο οἱ λζαχ]5 βἴγ]ο. 
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ΕΟΤΙΟΝ ΧΧΙΣΧ. 

ΟύὐπΕ ΟΕ ΤΗΡ (ΑΡΑΒΕΝΕ ΤΕΜΟΝΙΛΟΡ. 

Τ]]ς, η αἱ] ἴλιο ἴἨμγερ αοοοαπ{5, 15 α. οοπηπαοη οἳ πα {ογΊΠΕΤ 560- 

ὕομ; Ραῦ Πετο Ῥοῦμ Μαζιειν απά Ίμα]κε Ἰανε παάθ δε οἱ ἴπο οτισίηα] 
οἱ Ματίς. Μαιίπαοιυ Τα, Ἠονθναετ, αἀάςά {ο 16 ἴλαί ὑποτο Ἴνετο Όπο 

ἀθπποπῖαςς οατες, ν!]εύ {πε οἴ]ιεγς ΟΠΙΥ πἹεΠΜΙΟΏ 9ης. Ας: Μαϊίμεν, ὮΥ 
Ἠϊς ονγΏ αοοοιηῖ, ]οϊπθά ος Ποτά ἹππππεσΙαῦεΙγ α[τεν ἐμῖς πηἰτασ]ε, πε 

οἰτοαπηθίατσθ πηἁςύ Ίανε Ῥθεη Κπονη {ο ΕΙ; λε ἀ1βοαΙόγ, 1η ὑλλ]5 9386, 
18 ποῦ 1ου Μαίμευν εΠου]ά Ἠανε Ιπδετθεά ἴ]α αοοοαπέ οἱ με βοοοπἆ 
ἀθπιοπῖας, Ὀαέ Ἠουυ 16 ϱΠοι]ά Ίανε Ὄθευ οπη θεά 1π ἴ]ε οπσῖπα]. Νε 
Ἠανο 5εεη ὑμαῦ ἴμε ααίμος, πτάπς αξ αη εγενήίπθςς, ἀθεδοτῖρες ευθηῖΒ 
Ίε5ς νηθ] τοσατά ὕο ἴ]ιεῖτ Ιπχ]ηθίο Ἱππροτίαπος, ἴ]λαη {ο {Πο ΙΠΙΡΤΕΒΡΙΟἨ 
πηαάθ αροπ ΓΙ αἲ μα παρ. Τὸ 16 ααῑζο τας ὑ]λαίῦ {Πο πηῖτασ]ο 16 ἃ5 
στεαί, Ίνηεπ γγοτκεά αροη ἴῃπο Ἰθαδί τεπατκαβ]ε, α5 απροηπ ἴλμε τποβῦ 
τοπηαγκαβ]α Ἱπάϊνιάαα], Ὀαΐ ἴ]λα ΙΠΙΡΤΥΕΡΘΙΟΠ οἨ α βρεοίαίοτ ἵ5 Υετγ ἆπ- 
{οτεηῦ. Όπο οἳ {ο ἀθπιοπίαος Ίναδ ΑΠ οχἰίταογάΙπαΤΥ 9Π6, ἂ5 αΡΡΘΑΙΒ 
{ΤΟΠ [Πο ἀεβοτιρέοη οἱ ἴμα οπς παπιεᾷ Τεσίοη, 1π Ματίς. α 8η 
απαάθγαεύαπά Ίου ἐῃΠο Ῥε]ο]άετς ϱΠοι]ά Ώανο Ῥεεπ 5ο τπποὮ Ἱπηρτθβδεά 
ΝΕ] 16, ας {ο Ἠανα ἀεεοτῖρεςᾶ ια ππΙτασ]ε ας {πο σπτο οἱ  Τμεριοη.”) 

Τπο αἀάάϊποη 15 αα]έε οΠαταοίατὶςῦιο οἱ Μαιίμον. ΊΝε πιθεῦ πΙ η α 
0356 οχαοῦ]Υ ρατα]]ε] ἵπ ὑμαί οἱ Ῥατύππεις, (Θεοί. Ίνη. Ρ. 141.) 1 οπηποῦ 
Πα]ρ ὑήπ]άπο ὑμαῦ ἴμ]ς ρεοιΠατΙγ τεδι]ζ5 {γοπι Ἠῖ5 Παδιίς ο{ Ργο[θβδίοπαἱ 
οχαούηθΒ». ο 15 αοοαςίοπιεά {ο τεοοτά απ]πηροτίαηί, α5 Ἰγε]] α5 ΙΠΙΡΟΙ- 
ἰαηί ππα[ύετς; απά, 1η αξ {αγ α5 Ἠθ 15 ΡεΓΒΟΠαΙ1Υ οοποθγηες, 16 15 α5 6ββεή- 
ἴ1α] {ο τεσοτά πε Ἰεαςέ Ἱππροτίαπύ α5 {Πο τηοδύ Ἱπροτίαπό. Τη τεσοτάῖησ 
πητασπ]οις ουθηί5, Ί6 88Η {ο Ίανο τεαϊποᾷ ἴμαςδο Ἰαβριΐ. Της, 1 

Ξ41619Ἠ {ο πο αΏονθ-ππεπίοπθςᾶ ΙΠδίαΠΟΘΕ, Ίο Ππα ὑ]αῦ Ὕγοη Ματ] οπι- 

ηηθγαίες ἴ]ιαο πΊΊηΡετς οἱ {Πα πε, Μαἰί]ιενγ {α]κος οατο {ο αάά, “« Ρεριάας 

ΨΟΊΠΕΠ απά  ομ]]άτεν.” πει Ματίς {ε]]ς 5 ιαῦ οι Τιοτά οτε 
««πηΒηγ, Μαὔιευν 0ε]]ς 5 ὑ]λαῦ Ώο ουτεά « αἰ1.”) 

Μαὐλοασνς αάάποης 1π 0Π]ς5 5θοοη οοηβΙςθῦ οἱ {αοἴ5; Ἠ]5 οΠΙΙβ8ΙΟΠ5, ο 

αιθορί]οα] ἀθεζαΙ]δ. Ἱτκο, οη πο οἴπετ Ἰαπά, αἆετες τηοτθ οἱοβε]γ {ο 
ἴπα οτΙρΊπα] απθ]λοτΙέγ--- αἱ αἱδο νη(Ώ οἰιατασίετὶκίο ροεοιΠατθίθΒ. Τηο 
Πγοί οἱ {μθβο 15 πο παιιοα] ἴθγΠι, “κατέπλευσαν,; ὙγΠπΙο ἆθδοτρος 1ἐ]ιαῖτ 

απτινα] αὖ πα οοηίτγ ο ἴλο (αάατεπθβ; ἔ]ο ηοσῦ, 15 ἐπθ ΙΠ{οτπΒὔΙοΏ 

ναί 16 Ίνας ονετ ασαϊηςί 6ᾳα1]6ο-- πιεαπί, πο ἀοιλί, {ον Τηδορ]ή]α5, απά 

ΒΠοΝΊηο ἐ]λαῦ Ἡθ Ίγα5 α ΑἴταΠΡΕΥ {ο με Ἰοσα]θίθς ἵπ ὁαάεα 5ο ἀεροτῖρεά. 
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Τη νο ποχί νους5ο (27) Ίνο Ἠανο γ]αῦ 1παΥ Ὦο (θγπιθά απ οαιΙνα]οπῦ 
ἐταπδ]αίοῃ. ἴπ Ματίς νο απο {ο]ά ναί ουχ Ποτά ποπύ οι Γοηι “ ἴλο 
9Η1Ρ,᾽ ἐκ τοῦ πλοίδυ: ἵπ 1α]κο, Ὅ]λαξ Ίιο γνοπέ οι {ο ἔ]μο Ίαπά,” ἐπὶ τὴν γῆν. 

Ίο Ἰανο, {ατίμοτ οἩ. Ναί Τ Ῥε]ίονο αἶδο {ο Ὦο απ οαπανα]οηί ἰταηβ]α- 

ὥοηπ. Αοοοτάϊπςσ {ο Ματ, ἴἶο ἀονι]ς Ῥοβοαρμύ οἆτ Τοτά πού {ο βοπἀ 
ἴἨθπι ἔξω τῆς χώρας, ΝΙοὮ 15 τοπάστεά, “οαί οἱ ἴπα οοαΠίτγ, Ῥαῦ νο], 

1 Οπ]ς, Ποπ]ά Ὄο τοπάστας, “ οῦ ιο Ἰαπά ;” απά ού Ἰμ]κο ϱ]νορ ἴ]ο 
Β81ΏΘ πηθαπίπσ δρ απιὐίσιοις]γ, εἰς τὴν ἄδυσσον, “ΙΠίο ἴ]αο ἀθερ.”.  9ύ 
Ίμα]κο παργον6ς ἔἶλο αγγαποθιηθπ 1π νο ἀθοροπρίίοη οἳ ἴιο ἀεπποπίαο: 1 
οἴ]ιοι τοβροοίς, ἴιε τε]αθίοη. ο 15 πατγαίῖνο {ο ἔμαῦ οἳ δύ Ματίς 15 ὑλαί 

οἳ απ Ἱπάερεπά επί ἐταπδ]αθίον οἳ ἔπε 8411 οπ]σίπα]. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΣΣ. 

ΤΗΕ Ἠλιβινα ΟΕ ΤΗΕ Ι)ΑὕΦΗΤΕΕ ΟΕ ἆΑΙΕΟ5, ΑΝΡ ΟσΜΕ ΟΕ ΤΗΕ Τβ508 

οΕ Βτουῦ. 

Μαιί]αυν Ιηβογί5 ἴἶιο αοσοιπό οἱ 15 ]οϊπῖπο ος Τμοτά Ἱππππεά1αῦε]γ 
Ὀθέοτο ἔλα πηϊτασ]α τεοοτάεἆ 1Π ἴ]]ς βοοὔῖοπ, Υ]ΙΟἨ 15 Ῥτοβαβ]γ 1π 15 γαθ 
εἈτοπο]οσῖσα] οτἀεν. ἩΠ πο, 16 πια ο απὐοἀαίεά ὮΥ {νο οὔμεν εναπσε- 
Πβίς. Ίο ταγε]γ οαη αββίσΊι ἃ ΤΘΑΒΟΠ {οΥ β4οἩ ἀεν]αίίοης {γοτη ο ογάθι 
οἱ πιο; 1π ἔ]λο Ῥτοβοηί Ἰηδίαπος 1 ήπ]ς ο ο. ---Ἡν παῦιτα]Ιγ Ῥτε- 
ορά ες {νο οπία]οσιιθ οἱ {ο ἔγγε]να αροβί]ες. Ἠ1δ αοσοαπέ αΏοτάς Ἰπίετηα] 
ενίάεπσθ {ας Ίε υτ]ζος {ποια Ἠϊ5 ο οΡβεγναίίοή, αὖ Ἰθαδί 1η λαί Ῥατῦ 
ο ]ιο ἰἐταηβδασβίοης 1π γ]]ο] Ίνα γγας βεραταίαεᾶ {Τοπ Ῥοαΐατ; {οΥ 1η ὑαῦ 

Ῥογίίοη οἱ ἔἶιο πατταξίοη 1Π ΥΥΙΟἩ ονεπίς 1π ἴλο Ἰηδίάθ οἳ ἴο Ίποιβο οί 
πο τα]εΥ Ἠ]ιοτο Ῥεΐοι τνας, Ὀέ Ὕνοτο Μαζίενγ γγας ποῦ, ατα τε]αζεᾶ, ια 

απἰορίσα] ἀεία]]ς ατα {ο Ῥο {ουπά ἵπ Ματς; Ῥαἡ 1η ναῦ γ]ο] τοίετς ἴο 
ἴποβε οἩ. ιο οπίβιάε οἱ ένο Ἠοιιδο, ἴΠεγ ατα ο Ῥο Εουπά π Μαἰίλευι---- 
π]οβο αοοοΠζ, Ἠονίθνατ, «θ8565 {ο Ῥο Ἱπάερεπάαπί {οπα λαο ὤπηο οΓ 

Τ,οτὰ επ{θτς ἐ]ιο Ἰοιβο, Ἰγετε Ίιο {ακας αρ ἴπο οπἱθ]πα] πατταί]νθ αὖ νετ. 
39, “ Απά ν]θη Ίο γ/αβ8 οοπηθ 1Π,᾽᾽ ἆο, 

Ἠετο, αδ Ίπ {ο αοσοιπῖ οἱ ἴἶια βἴογπι οἩ. ἴ]α Ἰαίο, Βύ Τμι]κο ΙΠΟΟΙ- 

Ῥοταΐος Ιπίο Ἰ]5 αοσοιηῖ ιο οτἰρίπα] Ιπ{οτηαίίου Εατηϊκ]ιεά Ὦγ οασ] ο 
Όιο Ῥτεσθάϊπς εγυαησο]]ρίς, απιά γγ]οπι Ίο οορίθς δὲ Μαἰέ]ονγ”ς αοοοιηΐ Ίια 
ἀοθς 16 1π {16 8απιο ἰαπφιαφο. Ταν, γν]θῦ ἵπ Ματ]ς νο ατα {ο]ά αι 
ιο νγοππα Ὑη ἴ]ια Ίβριο οἳ Ῥ]ουά {οπσο]ιοᾷ οἱ Τοτα5 σαγπιεηί, ού 
ΜαΜ{]αΥ ΠΙΘΠΙΙΟΠΕ έ]ιο ρατοι]ατ Ῥατὸ οἳ ἴπο ρατιπεηί 1 ἴμο {ο]]ογΊησ 
ΥΥΟΥς8, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, Ιχ. 20, “ α)Ρ- 

Ῥτοασ]ίπς Ῥε]ιπά Ἠϊπα, 5ο (οιο]ιος ο Ἠεπα οἱ Ἠῖ5 ραγιηθηί,” νο] 
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Ψογάδ απο οχαοῦΙγ οοριεά ῬΥ δὺ Πακο.. Τη δὲ Ματίς ἴ]πο γγογάς α.θ, 
ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἤψατο τοῦ ἱματίου αυτοῦ, “οοπηίπο Ῥεμιπά 1π μα 

οτοπά, 516 {οασομεά Ἠὶ5 σαγπιεηθ.. Τη χα ππαηπετ, Θὲ Πµα]κα οοΡρίθ5 πε 

ἩΥΟΥ(8, Θάρσει θύγατηρ, ἴαίκα οοπη{οτό, ἀαασηίεν, νηῖοἩ απο {οαπά 1Π 

Μαἴίμονν, Ῥαΐέ ποῦ Ίπ Ματίς. Τ]α ὑππια]ό αἲ ἴο Ἠοιδο οἱ ο αἴτας Ίγαβ ο, 

οἰτοαπηθίαπος γνθ]] οα]οπ]αίεά {ο Πκ πο αὐοπίίοη οἳ εγεπἸίπεςςες. ού 
Μαἰύπενγ”5 αοοοιηζ, Ἰ]κο ὑπαῦ ἵπ ΝΤατ]ς, 15 ααθορί]σα], Ὀιαῦ 16 15 Ππάερεπάεηῦ, 
{ο Ίθ ποῦῖοες ἔλλο Ῥγθσοπςς οἱ ἴ]λε παϊηρίγε]ς---ᾱ οἰγοιπηβίαηοθ Ῥθου]]αγ ο 
Ἠππα, Τ]ετε 15 αποῦἩθγ Ῥτοοί ὑλαί, η ὑμο 6αγ]16Υ ρατί οἱ ἴ]πα παιταίῖνε, 
Μαἰύπαυ αοοοαηί 15 απ ἱπάερεπάοηπύ οπ8:. αοοοτάϊπσ {ο Ἠ1πα, 6 τα]ετ 
η{ογπιε ου Τμοτά ἐ]ναῦ Ἡϊς ἀαπσ]ζευ γγας ἀθαά ; αοοοτάἶης {ο ὅ]ιε οἴῃΠεις, 
ὑμαῦ 5Ώο Ίνας ἀγίης. ΤΠϊς ατῖδες ΠΟΠ ἴ]ε οοηοῖδθ ΤΙΔΠΠΕΓ 1Π γ/ΠΙοΙ Ὦθ 
Ὑτ]έος. Τ]ο Ἱη{ογπιαζίοη ἐλαῦ δἷις γγας αοαα]]γ ἀἆθαά {ο]]ουγαά {ιο τα]ετ : 
ἴμο ἀεία]]ς οἳ ἔλα Ἱπθβδασθ απο οἴνεη ΙΠ Ματ]ς απἀ Τμα]κε, Ῥαΐ πού ἵπ 
Μαζζλουν. 
0 15 ποῦ ΠεΟθΘβΡΑΤΥ ἴο σο οΥενΥ {Πο Ὑ]ο]ε οἱ ἴμε παταξίινε ἵπ ἀείαι]. 

10 πχιδί Ὄ6 οὐυνίοας ἐμαῦ δὲ Πα]κε αστεειπεπύ γη ο Ματίς αεοοιηῦ 15 
(ταπβ]αθίοηα], απ ἐ]ιαῦ Ἠϊ5 αἀαιθίοης ατα οἰδ]οι {α]κοι {τοπ ἨΝΓαἰμαυν, 

ΟΥ 89 Ῥαταρμταβίιο. ΤΗε ποσο {λαῦ {Πο τια]εις ἀἆαποΏῦετ γγας απ ΟΠΙΥ 
ἀαισἩίετ 16 πο εχοερίίοη; {ου ΡοῦἩ 1π Μαδί]ιουν απἆ 1η Ματίς ἴμο αγθῖο]ο 
16 56ἆ ἴμλο Πτοῦ ἔἶπιε εἶιο ἵ5 πιεπίϊοπεά, π]]οῖ Ἱππρ]ος έλα εἶο Ίνας αἩ 
οπ]γ ἀαασῃίεν. 

1η οἱ Ἠα]κε] ποῦῖσο οἱ ἴλπα ουτε νε τθοορπςθ ἴ]ιο Ῥεπ οἱ α πιθάῖσα] 
ΠΙΔΏ: 1 15 οοιοῃεά Ίπ ΑΠοτέ, Ῥτεσῖδε, απἆ, αξ ντ Ἐτιεπᾶ οΏβετνες, 

πηθάΊσα] ]απσιασς."- 
Ἴ]ετο 15 1π ἴμ]ς βοοῖοη απ Ἰηθεταρίίησ ἀἱερ]αγ ο{ Ρργοίεβείοπα] {θε]τς, 

οοπαρ]ηθά γνΙ(Ἡ ἔ]ιθ πηοδύ εογαρα]οις βάε]Πόγ ἵπ αἆλατίης {ο ἴ]πο {πο οἱ 
ἴπο 95ο. Ίπ Ματς αοοοαπί οἱ ἴμο Ἱνοίπαῦ γἰίἩ ἐ]ιο Ίβδας οἱ Ῥ]ουἆ, 

Υεγ, 26, 16 15 ρα] θ]αῦ ος “ας εαΠετεά ἹπαηΥ Ἰήηος οἱ ππαπΥγ Ρηγεί- 
οἵαἨβ, απά Ἰαά βρεπί αἱ] ναί οΏο Ἠαά, απ γγας ποϊμίπςσ Ῥοΐίου, Ῥτιό 

ΤΩἴΠΘΥ ϱΥ6ΥΥ γνουςο.”. Της 19 εχρτεβεεά 6Υεη ΠΠΟΓΘ δίγοπσ]γ ἵπ ἴ]ο οτῖρῖ- 
πα]. μαι 1η ἴ]ο ἐγαπβ]αζίοη, {ΟΥ δαπανῄσασα ΠΠρ]ϊ65 ἐ]ναῦ 5Ἠθ Ἠαά βᾳἹαἩ- 
ἀετθᾷ οἳ 6Πτούνη αγγΥ ΕΥ ΠΠΟΠΕΥ οἩ Ρ]γΣιείαης---Ἰαηριιασο ν]]ο]ι 6θιιᾶς 
{ο απ Ἱπραίαδίοη ΟΠ ὑμο ῬτοίθββΙοη ΙΠ σεηοτα]. δὲ Τπι]κο, ἵη Ἰή5 εἰαΐθ- 

3. ΒΙΒΠοΡ ΜανςΗ, εροαΚίησ οἳ ἴἶνο βοοίῖοη5 πεγο αἲ] ἴμο ἴμτουο εγαπσο]δέ5 αστος, 5αΥ5, 

Ἱπ πο 9Ἠ9 Ἱηδίαποορ ἆοος δύὺ Ματ]ς {αἱ1 {ο ασγθο νογρα]]γ νο Βὲ Μαίέμουν, πΠογο δὲ Τμα]κα 

4βτ6οΡ ΥογΡα]]γ νἩ ὲ Μαζιλιενγ.”---(Οπ νο Ορ πι οὗ (λε (Ποδρεῖς, Ρ. 151.) ΤΗϊ5 ἵ5 οπο ος ἔ]ιο 
εκὀερίοης {ο ἐμῖς γα]ο---Ι Ππὰ 5ετοτα]. 

Ἐ Τσ νονο Ῥ]ιναδῖς τὸ πιασίς πιθᾶίοα Ίδα 5ἱπιρ]οῖος οὗ οογΥθοΓοτ.---{1ἱ5ί. ἡεοσίπα, 
Ῥ. 498, 
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πηθηί, σἶνος ἴ]ο Γαοίς πηλού ιο 5ΗΗσ]ιέοδέ 5ΙΡΡΓΟΡΡΙΟΠΣ, Ὀια{, αἲ χο 6α1ηθ 
πηα, γηζλοαέ Ἱππρ]γίπο Ῥ]απιο {ο ἴλο ΡΙΙγΡΙοίάΠ5; αοοοτάῖπρ {ο 165 ἴ]θ 
ΝΟΙΠΑΝ Ἰιαὰ βρεηύ αἱ] ος Ηνίπσ οἩ ΡΗΥΡΙοίπΠ8, « πεἰίιεν οοιώά ὂε οιεά 
ὂὴ απ.” 

Τη (μῖς 5οσίῖο, απά ἴλο Όνπο ῬτοσθάΊπα, ἴπο παντανος οἳ Ματ]ς απά 
Ίμικο ταπ ρατα]]α]. Βολ]εἴεγπιασ]θς, 1 Ἠῖ5 65564Υ ΟΠ ἴο (0908Ρε] οἳ 
Ίμικε, επὀεανοα15, απά 1Π {15 οα5α υΥΗ]ι 5ποσεΒΒ, {ο Ῥροϊηό ού Πεντε 15 
ααίπου Ὀθδσίπς απά οπᾶς ἴ]ια Ἰηβδοτίοη οἱ ΡτενΙοιδἰγ οχΙδίίπσ ἆοοπππεηίς. 
Ἠο οὔδεινας ια ιο Ῥοτίοη. Ιπο]αάεά 1π 5εοῖοης 28, 29, ὀ0, ΓΟΥΠΙΡ ἃ 

ΠΘΝΥ παπταίνο, ποῦ οοππθοίεά πο ἰ]αῦ νο Ῥτουθάθς οἱ {011ο1, 

Ῥεσίιηπίης αἲ ΥΠ. 93, απ θετπήπαξίπο αἲ νετ. 66; ας αττίνΊης, ὮΥ 
Ἱπάεροπάαεηπέ τθαδοπίπο, αἲ ἴλα ΒάΠΠο6 οοΠο]Ιδίοη α5 (λαῦ {ο ἸνηΙο {Πο 
Ῥτοδεηί οΟΠΙΡάΤΙΣΟΠ Ία5 Ἰοά πηο. 
πο απἰορίσα] οἰιατασίοι οἱ ἴἶο 5εοοπά (οβρεί 15 αὐωπραίοά ὮΥ 

ΦίπαϊΙ55 {ο ναί Ἰε οα]]5 ιο 5οοοπά Γαποῦοι οξ ο Ἰοσεπά, οτ 
ια οἳ επιρε]]ηπιθηί, Ἠο τεπ]ατ]5 οἨ ἴλο οπτο οἳ λαο τι]εΓ5 
ἀαασ]ίετ :---- 

ο Τμαῦ /οδας, 1 Το δαϊά απγέλάπς ὝΠεή τοσα]]]ης α σἱτ] {ο ΐ6, πιαάθ 
πδθο ΟΓ ΒΟΠΠΘ 51ΟἨ γγογάς 8 ἢ παις ἐγείρου, ΄ΠΠΒΙάΘη, 1 5αΥ απῖο ἴ]εε, αγί56, 
να πιοςί τοπιοίο ΠαΤΤΑἴΟΥ πησΠίέ ΠΠπασΙηθ; απάἆ {ο τεσατά ἴἶε ΤαΠίια 
σι οἳ Ματς αδ απ ΙπάιοπίίοἨ παίῦ {πι εναησε]θὺ ἆτεν τοπ α 
ρεσυΠατ]γν οπἱρ]πα]. 5οπτσθ, ἵ5 {ο {οτσεί λε ηλοτο ΒΗΠΠΡΙΕ βαβροδοἩ {μαί 
ο ἐαηρ]αζοᾶ ἐλοςο γγοτάς {τοπι ἐμο Οτθε]ς οἱ Ἰὶς Ιπ{ογπιαηῦ, ΓΟΥ ἔ]πο 6α]κθ 

οΕ Ρτεβεπί]πσ {πε Ιε-σϊν]ησ νοτὰ 1π 155 οτἰοίπα] {οτεῖση σατΏ, απά ες 
επ]αποῖης 165 τηγΡΙΘΤΙΟΊΙΡΗΘΕΕ, α5 6 Ἠαγνο Ῥοΐοτο οΏδετνες γθ]ι τείοτεηοθ 
{ο {πθ ἐφφαθὰ, 1Π ἴλο οπτο οἱ {πο ἀθαί ππαἩἾ. Α{ἴογ νγπαῦ νο Ὠανο 56ΕΗ, 

νο 5]να]] ππ]Ηπσ]γ αὐρίαϊπ ἔποτα Επάϊησ οι Ὑλεί]εν ἴμο Ἱπαϊνιάπα] ν]ιο 
οτΙσίπα]]γ Γαγη]δος πο πατταῖνο 1Π Πα]ο Ὑετο 9Ἠ6 ΟΕ ἴῑλο ἴητεο οοΠβ- 
ἀεπίῖα] ἀἱξοῖρ]α», απά ν]είῃεν ἴο οης Πο οπΙσίπα]]γ τε]αίεά 16 αἶδο ρα 
16 Ιπίο ντ πσ----ᾱ, {αβ]ς {ο νγΙο] οπΙγ ἴἶιο οτι]σα] αοπππεη ΟΕ Φ6Π]εΙΕΙ- 
ΙΟΊΟΥ 15 ο ια]. 

1μεί Ἡβδ πον 566 {πο οοπο]Ιρίοη ἴλα “οπείσα] αοπποη ο Φολ]εῖου- 
τηβο]εχ ” ]εαάς Ἠ]πα ο. Βρεαίπο οἱ (115 πηῖτασ]θ, Ίο 5478,--- 

6 Ἠ/ποπ νο Ῥτουθεά {ο ἴἶνο ]αδύ Ιποιάςηί, πο τοαπΙηαΘΙοη ο ένα 
πηβΙάθη, απά οΏβοινο γη Ἠγ]ιαί απγθβεγνεά πΙΙΠΙΙίΘΠΘΕ5, απά Ιπ ἨουΥ 

ππα]ίοτοά α. {οπθ 6Υ6Π, ἴἶοδο οἰτοιπηβίαηποςς ατο το]αίθοά ν]]ο] οο]ά 

οσπας ΨΠΜΙπ πα Ἱπιππθο]αίο Ἰπογ]εάσο οἱ ποπο Ὀπί Ῥείΐοι, 1 οἴπ, οἳ 

141165 νε 1 Γ βαγ, Ίο ἴα]κο αἱ] 05 Ιπίο αοοοιηζ, ο 63Π ΒΟΛΤΟΕΙΥ 

..)([ε οί ᾖεεμ, Ι. 959. 
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4ο οὐμεινήδο απ Τ6[6Υ οι πω]ιοίο αοοοιηές {ο ο01ιο Οἱ λα {]γοε 
ἀὐδουρί[ον.. Ἡ 

Νούμίτς, οθγζαϊΠ]γ, σαἩ θ α ΒΙΓΟΠΏΦ6Υ Ῥτοος οἱ ἴμπο αἀπταῦ]ο ο]εατηθςς 
απά αἰς1]] πντέ]ι πΥΏΊο δὲ Ίμα]κο οοηβύγαοίς Ἠ]5 πατγαί]νε, ἴ]ατ ἴ]ο 1Π{Θ6Ι- 

οπσθ Παῦ 5ο αοπίθ α ογΙδΙο α5 ΦοΙ6ΙΘΓΠΙαΟΠΕΥ Ἠεγο ἄταννς {γοπη 1ΐ, απά πο 
οοπο]αἆθβ 19 απα]γδῖς οἳ πο (.οδρα[ (μας :--- Ἠε 18, ἔγοπι Ῥεσίηπίης {ο 
επἀ, πο ΠΠΟΤΘ Παπ {ιο οοπιρΙ]ετ απά αΊταησατ οἳ ἀοοαππεπῦς γη]ο] Ὦς 
Γοαπά 1η οχϊδίθησθ, απά ὙΥΙο] Ἡε αἱ]ονς ο ρα5ς απα]ίετεᾶ Πτοιση Π]ς 
Ἠαπάς.”---Ῥ. 911. 

Ἠαά γε πο οἴμετ ἀαΐα 6ο σο αροΏ Ῥιΐ6 ἔποβε {ο νο] Βοβ]ειεγππασ]ιθς 
Ῥα5 οἸοβεη {ο ΗἨπαιί Ἠ1Πηδο]{, πε πη]σηί Ώανο Ῥεεπ Ιεά {ο ἴ]ιε 6α1Πθ 601 - 
οἱπεῖοἩ, ῬεσαΊδε 1Π ΥΕΤΥ ΠΙΑΠΥ Ιηδίαησθς Θί Ίμα]κε ἆοαθς ο1να ιο {ρεῖς- 
αὕπυα υοτόα οἳ αροβίο]ιο δγειΙ6Πθ5565. Ἠε ἆοες 5ο ΨΠΙΕΠΕΥΕΥ ἴ]θ παθίατ 
15 Ῥατε]γ Πδίοτισα]; ο Ἠα5 ποηπθ ο{ {πο γαπ1ζγ οἱ απζΠοτβδΏΙϱ, απά ἆοες 
ποῦ θἨΠ]η]ς 16 ΠΘΟΘΕΒΑΤΥ {ο αἱύεΥ Πο Ἰαησπασε ο απ αροβίθ, 1Π οτάετ {ο 
αΏρτοργίαίε {ο ἸΗπηδε]{ {πο πηετῖς οἳ οτισΙιπα]1ϐγ---]ς 5οἱε οὐ]οοῦ 15 {ο 
6ΟΏΝΕΥ ἴ]ιε {γαλ ἴο Ἠ5 τθαάετς, υλ]οιί σἴνίησ α ἰΠοισ]ύ 6ο Πῖ5 οὗ 
Πίετατγ τεραἰαθΙοή. 1εῦ 15 ΠΟΥ 6ΟΠΊΡάΤΘ ἴ]ε ραβδασε ΥΠΙΟΠ, ασοοτάΊησ 
0ο ΒΟΠΙ6ΙΕΥΠΙΕΟΠΕΣ, τηἉςδῦ Ώανο Ῥεεη ἰα]εη ἔοπη {με παιταίίνθ ο αΏ 6Υε- 
Ὑηέηθςς, “ οοπηπη]θθεά {ο ἸντιδΙπο Υ6ΤΥ 5Ἠοτί]γ α[ΐατ, ν/]π]ε ἴ]ε ΙΠΊΡΤΘΡΡΙΟΠ. 
Ίνας αι] Γγοβ απιά νινιά,” ναι ναί 1η ἴΠο βεσοοπᾷ (ἄοβρε[ί, απά αδίς 
ΥΥΠΙοἩ 15 μα οπἱσίπα]; ος, 1Π ο] Ἰγοτάς, ΙΥΙΟἨ 15 ἴ]ο αιθορίῖσαἱ απά 

ΥΠ] ἴ]ιο Ἠϊείοτ]σα] αοοοαπῦ οἱ ἴῃπο ενεπί. 
Τη Ματίς τὸ 15 ενας τε]αζεά :---- 
Ύγπεη Ίνα Ἰας ραῦ ποια αἲ] οτί, πο {α]οῦ] ἴ]λε {αίΠετ απά {με πιούῃετ 

οἱ ἔο ἆαπιβα], απά (αι υπαῦ Ὕγετο η ἨΙπῃ, απά οπύσγαῦ] 1Π γῃοτο ἴῃα 

ἀαπηςε] γ/ας Ἰγίπσ. Απά Ὠο {οο]ς ἴπο ἆατηρε] Ὦγ μα Ἠαπά, απά βαιά απο 
πετ, ΤΑΙΙΤΗΑ ΟύΜΙ; νηΙοΏ 15, Ῥαεϊησ Ιπίεγρτείεά, Ὦαπηβε], 1 5αγ απῖο 

ίπθο, απ. Απά βἰταισΠίγναγ πο ἀἆαπηδεὶ α1ο8Ε, απά γγα]]κεᾶ; {οι 5Ώθ 

Ίγας ΟΕ ο ασε οἱ Όνγε]νε γθαῖ5. Απά ἴΠογ Ίπετο αδθοπ]ςηεά νηῃ α οτεαξ 
αβοπΙςηιηεηζ,. Απά Το οἸατσεά {ποπ αἰτα]θ]γ (Παῦ πο π]αηἨ 5Ποα]ά Κου; 
Πο: απά οοπιπηαπάεἆ ἴΠαί δοππείμΊησ εΠοπ]ά Ὄα οἵνεη αγ {ο εαί. 

Ίηπ ού Τμ]ο :---- 
« Απά Ἱε Ῥαῦ ατα αἲ] οί, απά {οοῖς Ἠετ ὮΥ ἴμο Ἠαπά, απά οα]]εά, 

βαγίησ, Μαϊά, ατῖδο. Απά Ἠετ βΡρΙΠΙ6 68Π1θ ασα1Π, απά 5ἱ1θ αγοςθ κἰταΙσηί- 
ΊΥαΥ: απά Ίο οοπιπιαπάεἆ {ο σἶνο Ίοι Ἰηθαί. Απά Ἠετ Ῥατεπῦς Ί6τθ 
αδθοπ]εῃθά : Ῥιαῦ 1ο οματσεά πετ ὑΠαῦ {Π6γ εΠοι]ά {ε]] πο τηαη γηαί 
πας ἆοπο,” 

Ἠ/Πο οαπ ἀοαὺί γυηΊοἩ οἱ Ἴπεβε πο αοοοιΏῇς 15 ἴῃο οτΙσῖπα] { 

Ἐ ᾖοαψ οι [ελα Ἐ. Τ., Ῥ. 195. Τ }0ἱά. Ρ. 1 90. 
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ΡΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧΧΙ. 

ΟΗΠΙΡΤ ΠΕΙΕΟΤΕΡ ΑΤ ΝΑΖΑΠΗΕΤΗ. 

Αοοοιπί5 οἱ ος Τοτᾷ5 τε]οσθίοη αἲ ἸΝαζατείι απο σἴναη ὮΥ αἰ] ἴ]α 
περ εναησε]ςίδ. Τ]αῦ οἱ οί Ίμι]κο 15 ο [α]]εδί, ραῦ Ῥεῖησ Ἱπάερει- 
ἀεπί οἳ εἴίμπετ οἳ ἴλο ολοι, οαηποῦ ϱο οἸαδδεά απιοπρςύ ἴ]ιο ἀοσοαπιεηίατγ 
Ῥατα]]ε] Ῥαβδασας; ἴλο οὐ]αγ (πο αοοοιπίς ατα ονιάεπ{]γ {αχκει {τοπ {μα 
Β41Ώ6 ογΙσ]πα|----Μαὐί]ιενής, α5 πδαα], Ὀδίησ ἴ]ιο πποβί οοποῖδθ. 

ΦΗΒΟΤΙΟΝ ΧΧΣΧΙΙ. 

ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕΒ ΦΕΝΤ ἘΟΠΤΗ. 

ού Μαλλον Ίετο τεἰγοβρεοἰνε]γ σἶνος πο 15ύ οἱ ἴλα αροβί]ο5, απἀ 
α4ά5, νουρες 192 απά 13, γονᾶς οἱ οι Τιογά. δύὲ ]μα]κο αἱδο αάς 1η νου. 2, 
ἔλαῦ λε αροδί]ες Ίγθτο 6ο Ῥτοσσ] αξ γγε]] αξ ο οπτα. Ἠε οἶνες στοαῦ 
Ἠθαίιθςς {ο {ἶα οπἱσ]ηα] ΕΧΡΤΕΡΒΙΟΠ, -ἴμετο αριάο ὗ11 γο ἀερατύ ἔτοιη 
ὤπεησο,” ὮΥ τεπάετίησ 1, « λογο αβίᾷς, απά πεπος ἀερατί. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΤΙΙ. 

ἨξΕποῦΡ ΡΕΒΙΠΕΒ το ΒΕΕ  ΕδΌΡ. 

ϱὲ Τμα]ίκο αάάς ὧπαί Ἠ τος νηβηαᾶ ἴο 56ο Οιτιςί, απά Μαἰζ]ουν λα τό 
γγας {ο Ἠ]5 εογναπ{ς ὑμαῦ Ἠετος αἀάτερδεὰ Ἶίς ο,βοιναίίοηυς; οἴ]αιννῖδο, 

Πιο αστοθιηεηί 15 ταπβ]αί]οπα]. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΣΧΣΧΙΥ. 

10ἨΗν ὮΏΛλΡΤΙΑΤ ΙΜΡΠΙΒΟΝΕΡ ΑΝΡ ΒΕΠΡΑΡΕΌΟ. 

Ἡ 15 ϱαΠοΙεπ{]γ οἶεαν ἐλαῦ ἵπ Ματ]ς νο Ἰανο ἴλο οτΊσῖπα] πηοιηοῖτ. Τῃο 
γοτρα] αστοθιπεπῦ ατ]5ος Ῥτοῦαβ]γ 1π Ῥατί ἔτοια Ματ] Ἱαν]ησ, {ο α οργίαϊη 
οχίοη{, ανα1]ος 1ήΠΙΡΕΙΓ οἱ χο Ῥτον]οις ἐταπβ]αίίοη οἳ Μαἰζμουν, 
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οΒΟΤΙΟΝΡ ΧΧΣΥ.- ΧΧΣΧΥΙ. 

Της Ἠετύυπν ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΠΑ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΜΙΠΑΟΙΙΕ ΟΕ ΕΡΕΡΙΝα Επνε ΤΠποῦβανῦ. 

Τ]αρςα ἔντο 5οοὔΙοης {ο]]ουν εαο]ι οὐῃετ Ίη α]Ι ἴ]ε ἴητεο (οβρεί. ΈΤ]ῃε 
{οτπΊθΓ πΠαΥ Ὦ6 αοοοαπίθά πο Ιπτοάποοη {ο λε Ἰαδεγ. ΊΤμικε απἀ 
Μαϊίμεν, υτ]θῖησ Ἠ]ςθοτίοα]1γ, Ίεαυο οαί ἴ]ια οἰτοατηβίαπίία] ἀείαῖ]ς οΊνεῃ 
Ῥγ Ματίς. ΈΤῆΠο τεαᾶῖπσ Ίπ Πακο, πΥΠΙοἩ Ίας Όθεη αἀορίεά υγ Τήδοπεη- 
ἀοτέ, βἰαῦθ5 1Π σεπετα] εντ ἐλαί οἆτ Τιοτά, {πκίης {Πο αροςί]6ς, 1οἵ- 
ηΘγεά {ο Ῥείμεαιάα, ποῦ 6ο « πο ἀαδετί οἱ ελα {ούιγη οἱ Ῥεί]ιραιάα,” α5 1η 

ὕιο τοοεῖγεᾶ εχί. ΛοοοτάΊης {ο {15 τεαάΊπσ, ἴμε πηῖτασ]ο γγας πτοιρ]Ώῦ 
1η λα ἀοβετῦ Ῥίασε {ο ΥΠΙοἩ οι Τονᾶ Ἰηνιίθᾶ {μα ἀΙδοῖρ]ος ο “τορύ 
ο, Ἰ1]6,᾽ απά Ῥτοβαβ]γ {ο {αλα ὑῃοαῖτ πιθα], ὙνΠΙοἩ ἴπο οτονά οἱ οοπιθΓΒ 
απά σοεΥς Ῥγενεπίεςα, Ματς, νι. 91. Ίο ἴἶνας σεῦ από ο{ ἴ1ιο ἀπβιοι]/1ο8 
ο{ βαρροβῖηςσ ὑμαῦ Π]κα πιεαπύ οπθ Βεύηραϊάα, απιά Ματίς αποίἨοτ, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΣΧΥΤΙ. 

ΟΠΕΒΙΑΤ ΠΑΙΙΚ5 ΟΝ ΤΗΕ ΘΕΑ. 

Τη ἐμο το]αίῖοη οἱ μ]ς πη]τας]θ, Ίνα Ηπά, α5 Ἱπ με ε]]ήπσ ο{ {ια ἔεπῃ- 
Ῥερί, Μαἰίλαπς αὐεπί]οη ἆτανη {ο ἴ]ιο Ἠανες, Ματίς οοπβπεά {ο ἴπε 
πΊπάς;---ἴῃἨοθ οης πιοᾶο ο{ νΙεγήησ Πο εγεπί ματασθεγ]ςῦο οἱ α ]απάς- 
ΠΙΔΗ, ἴῃο οἴῃετ οἱ α. 88απαἩ. Ῥύ Μαϊμενν οἶεατ αρ απ απιρ]σιόγ, 
εοοοτάῖπο {ο Ματίς, ν. 54, “ Ἠ/Πεπ ἴΠαγ πατε «οπἹθ οπῦ οἱ ἴπε 5Η1Ρ, {]ι6/ 
Κπον Ἠϊπα ; Ῥαέ γα ατα πού ἰο]ά Ὕηο πουν Ἠήπῃ, απά ΠΟΠΘ 4ΤΓε ϱγ6- 
νΙοἩΒΙΥ ππεηί]οπεά Ῥαῦ ἴμο ἀῑβδοίρίες. δὲ Μαϊίμευν ΙΠ{οττηΒ 15 ἐλαίῦ 16 
85  ύθ ΠἹεη οἱ ὑλλαῦ Ῥ]αοε,” Υεγ. 95. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΥΙΠΙ. 

1Ε5ῦ5 ΒΕΡΠΟΥΕΒ ΤΗΕ ῬΗΛΗΙΡΕΕΑ. 

Ἠ]ο Ἠανο Ἠοτο υγ]ιαϊ 1 οοηρϊἆον {ο Ὦο απ οζ1θοτία] αἀά1ᾷῖοτ, ϱΥ ὲ Ματς, 

ἴο ἴλο ογσῖπα] πιειηοϊγ εχρ]αϊπῖησ ο} ον] οπξίοπη5, ενιἀεπ{]γ τπεαπί {ο 
6επί]ος; απά Ἱ]]ο], πού Ῥοΐπο 1π ἐ]ο οπἱσίπα], ἆοθς πού οσουΣ 1π 98ὲ 
Μαἰίῃους αοοοιηῦ. 
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ΘΕΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΣΧ. 

ΟσΠΕ οΕ ΤΗΕ ΘΥΠΟΡΠΕΝΙΟΙΑΝ ΟΜΑΝ 5 ΓΑύαΠΗΤΕΗ. 

Μαιί]ιογγς αοοοιπέ 15 Ῥατί]γ ἴακοη {ποπ Ματίς Ῥαί ρατὺ οἳ 1 15 
Ἱπάερεπάεηί. 

ΡΕΟΤΠΟΝ ΧΙΙ. 

Έουπ ΤπουβΑνυ ΕΕΡ ΝΙΤΗ ΡΗΝΕΝ Τ0ΑνΝΕΡ, ὧσο, 

Ππάερεπάεπί ἰχαηβ]αίίοης Οἱ ἐμο βα1πο οπίσ]πα1, νδ]ι ἴπο οἸιατασζετ]ςί]ο 
αάαῑίίοπ Ὦγ δὲ Μαϊίλιενγ, ὑλαῦ ἔλογα Ίνετα ΠΥΟΙΠΘΗ απά ολΙ]άτοι Ῥεριάες 
Πιο Ἱπεη. ντ Πανιάδοη οἶθες {]1ς βαοΒΙοη 5 α Ῥτοος ος πο αππὔεπαβ]θ- 
ηθςς οἱ ἰμο Ἠγροίμορίς ἐ]αῦ οπο εναπσε]ςύ 1ηαάε Ἱδο οἱ {Πο ποτ] ο{ 
αποί]εχ, (Τπέτος, {ο Ν. Τ., 1. ρ. 400/) Ῥαῦ Ίας5 ποῦ »ίαῦεᾷ Ἠ]5 Τ8ᾶδοΏ5 γζ] 
τεβροοῦ {ο ἴ]ιο οχαἸηρἰες αἀάπσεά. 1 οαΏ 569 ηΟΠΘ. 

ΡΕΟΤΙΟΝ» ΧΙΙΠΙ.--ΧΙΤΤΙ. 

Τπε ῬΗΛΗΙΡΕΕΡ ΒΕΕΚ Α ΒΙΑΝ, ΑΝΡ ΤΗΒ ΤΙΕΛΥΕΝ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΒΙΒΕΒ ΑΝΡ ΡΗΛΗΙΡΕΓΡ, 

Τταπιδ]αδίοης οἱ ἴμο 88Π10 Ῥαδεασα ὮΥγ Μαίίμαυν απά Ματίς. Μαίέμαυ 
οπα]ζ5 ια Ῥατε]γ απθορίϊσα]. οἰτοιπηξίαπος ππεποπεά Ὦγ Ματίς, νι]. 14. 
Οιαί (Ίετο γγας οπ]γ οπς Ίοα[ 1π ιο ϱΗ1Ρ, απά Ιηβοτίς Ἱνοτάς 6ροκεὮ ὮΥ 
οιχ Τιοτὰ 1π νοατβος 2, 3, απ 11. 

ΦΕΟΤΙΟΝΡ» ΧΙΙΥ.--ᾶΙΙΥΙ. 

Ῥνητει Ο0ΝΕΕΡΣΕΣ 18505 15 ΤΗΕ ΟΠΗΙΟΤ, ΑΝΡ Εβῦς ΕΟΠΕΤΕΙΙΦ ΗΙ5 ΡΌΕΕΕΗΙΝΩΝΡ, 

Τταπβ]αξίοη5 {Τοπι ἴπο βάΠ1Ἱο οτἰσῖπα]. 1α]κο οπ{5 ἰλο τερι]κο {ο 
Ῥείοτ. 

ΦΗΕΟΤΙΟΝ ΧΙιΥΤΙ. 

Τητ ΤΗΑΝΕΒΕΙάὉΗΑΤΙΟΝ. 

« Ἠενο ασαῖπ, Μα[ί]ιουν απἀ ἨΠαν]ςς αοσοιιπῦς 56ΕΠ1 {ο Ἠανο οπιθ απιά 
ἐ]ιο 6απιε 8οιγ6ο. Τ]εγ Ἠανο ἀεβοεείοά {Τοπι 16, απά αἀάτάοπα]. Ῥρατίσι- 
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Ίατ5 Ἠανο {οαπά 0παῖν ΊἹναγ Ιπίο οἱ εχο. Ἰμι]κε” αοοοαπὲ 15 ΟΠ 
ἀἱ[ογοπέ 8ο. 1 πο πηὶσλέ οοη]εσίατο, Ῥεΐετ Ίιας Εατηῖρηοά ἴπο 
αοοοαπίς 1η Μαζιιαυι απά Ματς: ]ις ]αΐθετ Ίαςδ Ῥθεη τοζοιομεά, Ῥετ- 
αρε, Ὦγ Ἠτηδεμ.----4[Πονα. Τε Ἰία]Ιο απο Μτ ΑΙοτά. 1 απι σ]αά 
{ο αποίθ ἴ]πις οτίο, Ῥεσβτ1δε, βἰατίίης γη ίἩ αἩ αἆνεισο {Πθοτγ, 5 οἵη. 
εασαοΙῦγ 5 οοπΙπιια]]Υ {οτοίπσ Ἠϊπα {ο αἀορύ γ]αῦ ΤΙ οοποεῖνε 6ο Ῥο {ο 
απο εχρ]απαβίοη. Ἰμα]κες αοοοαπό 15 απαπεβδΙοπαΡΙγ 1π ρατὺ Ιπάθροη- 
ἀοπί οἱ ἴ]ιο οὔ]αι πο, εγΙάεπ{]γ ἀθτινεά {οπι απ εγαγίπεςς, απᾶ, 1 1 
ΤΙΑΥ Ὀ6 αἱ]ογγεά {ο οοπ]εοίατα, “ ἀε[γετεςά ”” {ο Πτα ὮΥ ολη, πη]ο πηαΥ 
αοοοιπί {ον ἴἶιο οπι]βίοη οἱ απ αοοοαπό οἱ 16 ἵπ Ἠϊ5 (οβρε]. Ἡ ἴμο 
τεοαοβΊηπσ Ῥο Ὦγ Ματίς Ίο πιιαςδύ Ῥε ἴπο Ἰεαδύ οτίσίηα] οἳ ἴπο πο, 
(Μαἴίμευν απἆ Ματς) Το πιο 16 αρραατ ἐλμαῦ ἴΠο οπ]]βείοη οἱ ἴλθ 
Ἠοπ]θ]γ οοπιραΤΊΒοΏ οἱ ἴπο Ῥτίσηίηεςς οἱ οἩχ Τοντ ταϊππεη6 {ο {ο 
πνΠαθεηθςς Ρτοάισεά ὮΥ α Τα]ῑατ, Ὦγ Μαϊίπενν απά Ίμακα, ΙπάΙσαῦο ὑλαῦ 
ἴιο τεζοιιοῃΊησ Ίναξ οη Πεῖτ Ῥατί. 

ΕΟΤΙΟΝ ΣΙΥΙΙΙ. 

ΟπΠηΙβτ5 Ώτδσυύβξδῆ ΑΕΤΕΗ, ΤΗΕ ΤΠΑΝΡΘΕΙάΤΗΑΤΙΟΝ. 

Μαίζμεν οοπίΙητιος {ο αἆπατο {ο ιο οτίσίηα]. ἩἨ1δ πιρτονεπιεηί ος 
ἴ]ιο ατταησεπιθηί, ΡΥ Ῥορύροπίπο πο ποῖῦῖοο οἳ οἳτ Ποτά”5 5ιῇΘΓΙΠΟΡ, 15 
ορνΙοιΒ, ας πγε]] αξ ἴ]ιο ΤΘάΞΟΏΠ οἱ Ἠ]5 οΠΊΙΡ6ΙΟΠ οΓ {πο Ῥτιναῦε οΡίηΊοη ο 
Όπο αροξί]ες τορρεοῖτσ {ιο τεδττεοῦΙοἩ. 

ΦΗΟΤΙΟΝΕΟ ΧΤΙΣΧ.--1.. 

ΟΠΠΙΕΤ 6ΑΣΤΑ ΟὔΤ Α ΡΕΑΕ ΑΝΡ Ρ“ΜΕ ΒΡΙΗΙΤ, ΑΝΡ ΕΟΠΕΤΕΙΙ5 ΗΙ5 ΡΌΕΕΕΗΙΝ6Ρ. 

Το αοοοιηίς οἱ Μα{ί]ιαυγ απάἆ ]μα]ςε ατα οοποῖδο απά Ἠκύοτίοα]. / Ώετε 
ἴπαγ {α]1γ να] Ματς, απ γΠῦΏ εαοΏ οὔμοτ, πα οοππθοῦίοη 15 ταηβ]α- 
Ποπα]. Ίακο, αξ Ἰπ {ιο ο.δα οἳ ἴπο τα]οι” ἀαπσηίον, βἰαΐες ἴλαῦ Πο 
ομ]]ά Ίναδ αη οΠΊΥ 8οἩ:. ὑ]μ]ς5 15 ΡτοβαΡβ!γ 1πάΙσαθεά Ίπ ΜαἰίΠευυ απά Ματίς 
Ὦγ ὑλμο ατίο]α, οτ 16 αγ ϱο {με τεςι]6 ο Ἠ15 οἵγΏ τθβδεβΤΟΠ. 

ΡΗΟΤΙΟΝ ΤΠ]. 

πε ΤΙΒΟΙΡΙΗΞ ΟΟΝΤΕΝΡ ἨΠΟ 5ΗΠΟΌΙΡ ΕΒΕ ΟΒΒΑΤΕΑΊ. 

Ῥοί]μ Μαἰίῃαιν απάἆ ]μακα ατα οοποῖςε απά Πϊθίοτῖσα]. Μαίου ΙΠΒΟΙ- 
ΠοἨ, γοῦβος ὁ απά 4, ατα γγοτάς οἳ οαχ Ἰμοτά, απ ὑμεγείοτο ἱππροτίαπί. 



ΘΒΕΟΤΙΟΝΕ ΤΠ.-- ΙΙ. 2υτ 

ΦΕΟΤΙΟΝ 1Τ.Π. 

1Ε505 ΕΝΤΕΗΡ {ΌρΕεΑ, ΑΝΏ 18 ΩΌΕΡΤΙΟΝΕΡ ΑΠΟῦΤ ΏΙΝΟΠΟΕΒ. 

Το αιταπσοαιπεη6 1π ο Όπο αοοοιπίς ἀιοτς, Ῥαΐ ἴἶιο πιαζίος 15 ο 
β41Ώθ. ἈΜαἰίΠον ατταπσεπηθηῦ 15 ἴ]ιο πιορί τοσπ]αγ. Ἠο Πτοῦ ρίαΐος ἴ]ο 
{αοίς, απά {πετ {με ΙΠ{ΘΤΕΠΟΘΚ---απ Ιππρτογεπιεπύ οἩ Ματ], απἀ, ἴπετο- 
{οτο, Ια5ῦ Ἱντ]ζίθη. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΠΤΙ. 

ΤΈπετε 15 πηοτε γετρα] αστοσιηεηί Ῥείπεεπ ΜΤατ]ς απ Τμα]κα 1π 05 Παπ 
1 αΏΥ οἴμοχ 5οοΜΙοἩ. 16 15 ποῦ Ῥτοραβίο ἰ]αί ἴῑιο οπο η]ο Ὑγτοίο Ἰαδῦ 
ναβ Ισποταπῦ οἳ {ια γγοτ]ς ο{ 15 Ῥτοάςοθβδος, απά πλαγ Ώανο Ῥεει 1πΗι- 
εποθά ὮΥ Ἠ15 τεσο]]οσίίοπ5 οἱ Ἠῖ5 (γαπρ]αθίοη ; αἱίΠοισῃ Τ 4ο τοῦ 5αρρο5θ 
Ἰς ππαάο ΙπζεπίΙοπα] ἀδο οΓ 16, α5 Ίο αι οἳ Μαἰί]ιενν. 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΤΙ1ΎΥ. 

0πΠΠΙβτς ΑΝΑΜΕΗΕ το ΤΗΕ ΒΙΟΗ Ὑουκα ΜΑΝ. 

Μαἰ{]αυγς αἀά1ίΙοπ, ΧΙΧ. νογ. 25, οοηβΙςί5 οἱ Ἱγοτάς ο οι Ποτά. Ματίς, 

κ. 24, 15 Ῥεοι]ατ [ο ὑμαῦ (οβρα]; Ρα 16 15 α ταρεΙ οι οἳ γηαΐ 061118 1π 
ιο Ῥτεσθάϊπο νΥο15ο, απά 1Π γεχ, 20. γε οαἩ 5εθ, ἐ]ιοτοίογε, α σοος Τ6ς- 
8ΟΠ ΤΟΥ 155 οπΙΙβ8ΙΟΠ 1 Μαίίμενν απά ]μακο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

ΟΠΗΙΡΤ ΔΑΑΙΝ ΕΟΒΕΤΕΙΙΙ5 ΗΙ6 ΒΌΕΕΕΠΙΝαΡ. 

Ίμα]κο ἰποαίΒ {15 5οοὔῖοη Ἠϊφέοτίσα]]γ, αγοϊάϊΊπο {ιο τορο(ἰίοης. ΈΤ]ας, 
16 15 ἨΠἨΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 6ο ΦΥ ἴλΠεγ Ἠοτε σοῖηπσ τρ {ο αογιβα]θτη, αὖ ἔἶνο 6ΟΠ- 
ππθησθιησπό ο ὧπο πασταανο, {οΥ οί Τοτὰά ἨΙπηβα]{πποπ{1οἩς 16 1Η νοΥ. 91. 

ΗΕΟΤΙΟΝ 1ΤνΙ. 

ΤΠΕ ΑΝΒΙΤΙΟὉΡ ἨΕΩύΠΑΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΝΑΒ ΟΕ ΖΕΡΠΕΡΤΗ, 

Ματ] ἆοον που ἵπίοτα 118 (μας {ο τοφιοδέ Ίγας ογἱρίπα]]γ πιαςο 
Οτουσ]ι λος πποί]λος; Ὀαἳ, 1η ἐλλο Βτοῦ Ῥ]αςο, 1 1 ομνίοιι5 ἐλαῦ ος Τιοτά 
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αἆἀταβςοά Ἠήπαδα]{ {ο ἔποπι, νου. 99: απἀ, 1π {λε πεχύ Ῥ]αος, [πο οἵτοιπῃ- 

εωποῬ πηαςῦ Ίανθ Ῥ6οι ΠΟΥ {ο Μαιου. Μντ ΑΠοτά αἀπιῖθς ]ιαῦ ἴΠε 
αοοοιηζς τηςθ Ίανο οοπ1θ {ΤΟΠΙ οηθ 8οπτοςῬ, Ῥα0 αἀάς, “΄Ένεη Ίετα, Του/- 

οναγ, Πολύ ἀαν]αίίοης οσσςχ, Υ]ΙοὮ αγο ππασσουπίαβ]θ, 1 ο οπθ Ἰαά 

αοἰπα]]γ Ῥοίοτε Ἠ1τη ἐπο ὙπΙδίησ οἳ {ο οὐμεγ.”. ΤΗΙ5 15 ἱπις; Ῥαΐ {Πεγ αγε 
Ροῦ] ἐγαηβ]αζεά ΓΓοπα ἔ]ιο 816 οτ]σίπα]---πεπος ἴπο σύ ἀθνιαῦΙος. 

ΦΗΕΗΟΤΙΟΝ ΙΤΙΥΤΙ. 

ΟσπΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΙκΌ ΝΕΔΗ «ΕΒΙΟΠΟ. 

ΤἨθτο αἲο ἴννο ἀβοι]έος ἵπ ὑπ] βθοθῖοἩ: ἴ]ο Πταῦ, ὑλαῦ Μαἰίμοαυ 

πιθηθίοης ύπο Ῥ]πά Ῥεσσανς, ἴλο οίῃετ οΠΙΥ οη6 ;---ἴμε 5εοοπἀ, ὑλαί Τα]κο 
εἰαίος ἴ]αῦ λα πίτας] Ίγας Ὑτοισ]Ώίέ Ῥείογα οι Ποτά απιά 15 ἀῑδοίρ]ες 
επίθτθς ο ειῖο]ο; {ο οὔμαις, αἴζετ ὕπεγ 1ος 10. Τ]ε Πτοί ομδο 15 βΙπλῖ]ατ 
ἴο ὑ]λιαί οἱ {νο (αἄατεπα ἀαπιοπῖαςς, (Φεοῦ. χχὶχ.͵) απά πε βα1Πθ οχρἰαηΏᾶ- 
Ώοη αρρ]ες ἴο 16. Τὸ 15 ποῦ ΠΙαΠΥ Ὑθε]ς βἶπορ 1 βαν’ Όνπο Ρ]πά Ῥδσσατς 
]εὰά Ὦγ α ο]]ά ; απιά 16 οοοιττθά {ο παθ ἐμαῦ Ἰαά Τ γηίπεδβεά α οπτε, απά 

λαά οπθ οἱ {Ἠεπι Ώθοη 5ο γγα]] Ίκποινη ὑ]ιαῦ Τ βΙοπ]ά, 1π τεοοππΏπσς {πο 
ογοηί, Ίανο ππθηὐίοποἆ 5 ηβΊπθ απᾶ λπαῦ οἱ 15 {αΐπετ, Τ οοα]ά εαδ]Υ 
απάστείαπά ὑλαῦ Γ εΠοι]ά Ίανε τεοοτάεά ἴλμο ενεηπί αξ ἴπο οτε οἳ ἐλαῦ 
Ιπαϊνιάπα].  Ἡ, λαεγείοτο, Ματ] ς (0οβρε] 15 α ἰταπβ]αδίοη οἱ μπε οτἰσίπα] 

ΠΙΘΙΠΟΙΥ, ΠΟΠ Ὑγ]ΙοἩ. {πο οἴ]μαι Όπνο αἴο ἴα]κοη, απά Πϊς αἰθοπίῖοη Ία5 

ἆγαπνη {ο Ῥαγίπισιις, Ὑγ οπη. Ῥογοθίνο εαν 1Θ8ΦΟΏ ΥΗΥ Τ1ἱςο, τηα]ίπα 1δο 
ο {ο πηεπλοϊτ, ϱΏοι]ά Ίιανο ππεηθΙοηθᾶ οπ]γ οηπθ Ῥθρσατ; απά αἱδο ΥΊΙΥ 

Μαίύπουν, νο Ἰαά Ἱπάερεπάαπύ 1ηθαη6 οἳ Κποι]εάσο, 5Ποι]ά Ώανα πλεῃ- 
ΏἼοπεςά πο. 

Ῥείοτο {α]κίησ {ο 5οοοπά ἆπΠΙοι]6Υ Πίο οοηβΙιάεταβΙοἩ, 1 νγου]ά οΏβεινα 
Όναί ἴλο οἸτουπηρίαποςς Ῥεοι]Ιαγ {ο Ματ] 5 αοοοαπῦ αγε απορίϊσαἱ ἀείαῖ]5, 
βιιοἩ α {Πο παπηε οἱ ἴ]με Ῥερσατ, απά Ιποϊάεηύ οἱ Πῖ5 (Ἡτονγ]ης αΝΥΑΥ Π15 σα:- 
τηθηῦ, απά ἰἐλαί μου ατα οπη](θεά Ὦγ Μαὐθ]ιευν απ Τ1]ς6, α5 απῃ]βύοτίσαι. 
Τ]ε βεοοπά ἀπβιοπΙῦγ τε]αῦες {ο μα πιο επ ο ενεπύ {οοκ Ῥ]ασθ. 
ΠΜ} {ο οχοορΒίοη5 οἱ ἔἶλο ΠΡΟΣ οἱ Ῥοσσατς απά ἀἱῄεγοποο οἱ ἐἶπις, 
ἴπο {ητθς αοοοιπύ5 ατα εν]άεπ{]γ ἰταηβ]αίίοης οἱ πο 6ατης οτίσίπα]; Ῥαἱ 
1 5ο, πο οοπίταςΙεῦ]οη µη ανα οχἰσθεά ἵπ ὑμαῦ αοσοπηῦ. Τῃο Ῥρτοῦίθτα 
οΕ 105 οεοιπτεηοθ 15, ὑπεγείοτε, Ππηϊθεά ἴο Όντο Ῥοββιρ]Ι ες: 16 τητιδύ Ώαγε 

Ῥθεη οαιιδεά οἶέ]ετ ὮΥ απ 6ΓΤοΥ οἱ ἰγαπβ]αίίοη, ΟΥ απ 6ΙΥΟΥ Οἱ {ταηδοτιρ- 
ἴοη. Ίλο τηαΥ βα{ε]Υ οχο]αάε ἴμο {ΟΥΠ1ΕΥ ΕΏΡΟΡΙΦΙΟΠ ; {οΥ, Ιπάερεπάεπ 
οἱ 165 Ῥεϊπο Ιποοηβιςεπὺ νη(ῃ ἴμε Ἱπερίταβίοη οῇ ἴπο εγαησεΠθίς, Ίο οαἩ- 
ηοῦ οοποεῖνο λαῦ α »ἐαϊειποπί 6ο ΒΙΠΠΡΙΕ ας ἐ]ιαῦ οἱ σοΐηςσ οαῦ οἱ α {οπἩ, 
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οΥ σοΐησ ΙΠίο 1{, ο. Ίανο Ώθθῃ πηϊδίακαη ΕΟΥ ιο ορροδίέο πηθαπίησ. Ίο 
γα {]ογοίοτο τοάασθά {ο ιο αἰἐογηαίίνο οἳ αὐπιϊθθίπσ ὑΠαῦ λογο Ίας 
Ῥθθι απ ΘΥΤΟΥ 1Π {πο ἰγαπδοΙρίΙοη, 

Τ]ετο 15 οπο οἶα5 ο οΓΓΟΙ5, ΙΠ6ο Ισ] ἐγταηβογίρουγς οοσαβΙοπα]]γ {α11, 
ἵπ νη]ο]ι α 5]σ]ις νοτρα] ΘΥΓΟΓ ΤΘΥΘΙΑΟ {ο πηθαπἶπο οξ {ιο απ{]ογ. 
Ένουγ Ῥείδοη πιπδί Ίανο Ἠοατά οἱ ἔιο οζ1διοη οἱ ἔἶιο ΒϊΡ]α ἵπ γΥηῖο ἴ]ιο 
πγονά «που Ίνας Ἰεβι οαῦ ο ἴἶιο βενεπί] οοπαππαπάπηθηέ, ἴΠετεῦὮγ οοἩ- 
γεγβπσ α Ῥτο]άΡ]ῖοη Ιπίο απ ΙΠ]αποίίοῦ. Τη ΡΜΗΥ5 Ναίατα] ἨΙρίοτγ Ι 
Ἰανο ἀἰβδοογετος απ Θ6ΥΥΟΥ οἳ α βΙπηῖ]αΥ Κπά, ΊΠ πΥηῖο] Τ σαη Ίου; ἐ]ιαί {πο 

Ὑγογά  ποη” πας Ῥεεπ οπα]ζθεά. ΝΜΥ οογγθοβίοἩ, αἱλοισ] τπραποϊοηθς 
Ὦ} αΠΥ νατῖοις τθαάΊηο, ΟΥ ΓΟΥΠΙΟΥ ογῖθ]οα] οοπ]θοίατα, οἳπ Ὦο οδίαρ]κ]ηοά 
Ὦγ Ἱπάερειάεηπί ονἰάθπσθ. ΤΡΗΠΥ εἰαΐος,Ἔ ἐ]ναῦ αἰλοισ] « ρησ]ο 5ρα1β 
ΥΘΥΘ 5ι/ΠοΙοπί]γ ” Ίαχσο {οΥ {με ππαϊη-γατάς οΓ ΒΗ1Ρ8, γεί ναί βα1]ους γνοι]ά 
6ΝΙΤΥ αἀάῑΠοπα] 5115, 5ο ας {ο επάαπσεν {λμεῖτ νο. Τ πιοἰπίαϊπες ἰἐλαῦ 
ἴο τοπάἶπσ οασΏύ {ο Ῥ6, “ βἴησ]ο 6ΡαΤ8 Ίνεγο χιοί κα{Πειοπί]γ Ίαχσο,” Ὦγ 
Ῥτονίης (ἶναῦ ἴΠεγ Ἱπετο οοπηΏοδες οἱ ὕνγο Ῥϊ6σθΡ, απά {]νας τοπηογοά απ 
ομνίοιις Ίντι βογιζέιιν'. 

ΤΠ ἔλε ργεδεηί σᾳ96, Ιηδίοας ο{ α νγοτά, 1 5αρροςε α βἰπο] Ἰοῦέου (6 1οία”) 
ας Ῥδεπ 1εβί ού Ὦγ απ ασ] ἐγαηβοβετ, απά ἐ]λαῖ, προπ Ῥεγοεινίπο 18, 
Ἡθ ας οουγεσξες 16, ὮΥ Ιπβετέῖησ 16 Ιπίο 1ΐ5 Ῥ]ασο, απιά ἔΠοτοργ ΙπονΙζαὈ]γ 
Ῥ]αοΐπσ 16 {οο πθαχ ἴμα αἀ]οίπίπςο Ἰεογ. ΊἜΤΠῖς άπά οἱ 617ΟΥ, απιά 9ΟΓ- 
ΤΘΟίΊΟΠ, ΤΩΥ ΟΠ εχρετίθηςθ {ε]]5 πο 15 ὮΥ πο ΠΙΘΑΠΒ ΙΠΟΟΠΙΠΠΟΠ. Ἡ γα 
ΒΙΏΡο5ο ]αί απ δατ]γ γαηβοτίρετ οἱ ΜαϊίΠανν ἀῑά ἴἶ]ο βατ, ης πγοι]ά 
ἩΠΟΟΠΡΒΟΙΟΙΒΙΥ οἨαπησε {ο νετρ τιδεά Ὦγ Μαὐίμενγ, ἰο βΙσπΙ{γ {ο “σο 1π,” 
ΙΠ{ο ἐ]ιαί ννη]ο]ι ἰση]βας {ο “σο οιζ,” εἰσπορεύομαι ΙΠΡΟ ἐκπορεύομαι 8 

πηἉςί ΤΟΤΠΘΤΩΡΕΤ {λαῦ ἴΠο πιορδύ αποϊοπέ ΜΟΙ, πγετο Ὑτίθεη ἴπ οαρ]ζας, 
απιά ναί {ο Ἰείθεν « βίσπια” νγας γυγύεη Ί]κα ἴλο Ἡοπιαν Ο: Ῥαΐ Τ απιά 
6 ἵπ ἹακίαροβΙίοπ, ΟΥ εγεη Ρ]ασεά ἔοο ηθαΥ 9Π6 αποίᾖοχ, {οτπι Κ. Νο 
ἀοπβί ἔ]νενε 15 απ απσ]ο 1η ἴε αποϊεηί αξ 1π ο πποᾶστη ζ., Ῥαΐ 1π ταρῖά 

(αηδοπρίοἩ πο απσ]θ 15 αρί {ο Ώ6οοπης α 61νθ6. 6 Ἠανο α 0386 1Π 
Ροϊηέ, ἵπ α. [α0-βΙπηῖ]ο οἱ α Ῥασε οἱ γγ]λαί Τ Ῥε]ίενο {ο Ῥο {ιο οἰάοδέ οί έ]ιο 
εχϊρήτῃσ ΜΒΡ, οἳ ἴμο Ἀαυ ΤΓαραπιαηξ, (ιο Ὑαϊοαπ,) 1Π υλ]ο] μα Κ. 15 
εχασί]γ ἴ]ιο 6αΠΠθ ας ἴ]ο Τ απάἀ Ο, ἴοο ηθαγ 68ο] οίμεν. Α. {αο-βΙπ]ο οἱ α 
Ῥασο οἱ ἐς ΜΑ. 15 σῖνοι 1π Ἠονπε” Γπέγοςιιοίίοπι {ο δογὑρίωγο, νο]. ΠΠ. 
Ρ. 50: απά ο Ἰείίοτ Ι, αἲ ἴ]ιο Ῥορϊηπίης οῇ ἴ]ο 441 Ἰπο, ἶ5 οχαςί]γ ἰλμο 

ΒΕΊΠ6 α5 Τ απά Ο Ἱη Πακίαροβίδοῃ. 1, ἰλογείοτο, ἴ]ιο ἐγαηδογίρον οἱ ἴμο 
Ῥαββασο ἵπ Μαίου πας ]ε[ς οι απ “ Ιοία,” απἀ, Ῥετοσϊνίπο Ἠϊ6 61701, 

” “απι πες γε]α βαἱ5 655ο Ἰηα]ονα. Ῥοά απαπανίς απαρ]θιιᾶπί απέοτηπαγαπα. αἰησα]ω 

4ΥΡΟΤΘΒ βιήΠοἶαπέ Β4ρου οἳ5 {ππ1οΠ αάάΙ νο]οτατα αλα νοῖα. ν νο Μο πηοᾷίο Ῥγονο- 
σανῖ τποτίοπα.Ὅ----Π1υ. κὶκ. Ῥνουπι, 
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Ἠας Ιηβετίθά 16, Ἡα υγοι]ά τππουηΏβοΙοβΙΥ αἱέετ ιο γγοτά ΙΠίο οπθ οἱ α 
ἀιτοοί]Υ ορροβί6θ πθαπΊης. Ἀοχύ {ταπβοπίρας, κθεῖησ {πο {οἱ]ογήπο γγοτά 
{ο Ῥε εἰς, ΥΙΟ Ἰνου]ά οοπίταςιοῦ ιο Ῥτεοεάϊπο γγοτᾶ, νγοιυ]ἀ, {ο πια]θ 
8εηςα οἱ 16, οο ομ]]σεά {ο οπαπσε 16 1Πΐ{ο ἀπὸ; απᾶ, ΥΥΠΘΠ ΤΘ οΝΠΠθΘ {ο 
Όνο οογγθβροπάΊπο Ῥαβσασε ἵπ Ματς, γηζ] {μο {οΓΠΙΘΥ οπς 1π ΐ5 τηϊης, 
ποα]ά παατα]]γ, απά ῬτοβαβΙγ απὶίο αποοπβοΙοΠβΙγ, {ο]]ου 16. Βασ] 
οΏαησος 1π {πο οχί Ίανο ονἰάεη{]γ {οαιεπίΙγ ἴακεη Ῥίασ Ἡ ἴμο 
τοαάςτ γη] ἴα]κα πα ἰτοιρ]ε {ο εχαπηῖηπα {πε Ῥτασκείεά Ῥαβδασες ΟΥ 
πγοτᾷς, 16 ν]]] ο 66οπ ἐλαῦ ὑμαῖτ ΙηβετίΙοη ΙΠ{ο {πο τοσειναά ζεχί πηαςδύ 1Π 

ΤΙΘΊΥ 0.865 ο α5οτιρεά {ο 51ο] α οιᾳ56. ΙΓ ἴ]β οοπ]θοῦατο Ῥε οοττοοῦ, 
ὕπε τορεΙδΙοη 1 Ματίς οἱ νετ. 46, “ Απά ἴΠεγ σαπιε {ο ο ετίοπο; απά α8 
Ώο πεηί ΙΠίο ε/ετιοῃο,” ποι]ά Ὦα αιπΠίε οματασθετὶδίο οί Ἠῖ5 δἴγ]ε; απά 
Μαϊμοννς αρταρίπθςς οἳ βαγ1πο, “ ΑΦ ἴμεγ ἀερατίεά {ποπ «9 ετίομο,” 
πηζποπί αηΥ Ῥτεν]οις απποιποθιπεπύ οἱ {μαῖτ αρρτοβοΏ ὕο 16, τεπιοναᾶ. 

Έτοπα ια επ{τγ οἱ ος Ἰοτά απά 115 ἀῑδοιρί]ες ΙΠίο {πάεα, Ματκ κ. 1, 
Μαΐΐ, χιχ. 1, (Θαοῦ. 11.) Μα(ί]λεν; αρρθατς ἴο Ἠανο επηροᾶ1εά ἴπο πλοία 
οἱ {με ου]σ]πα] παπταΏνε; αἀάϊπο, Ἠονγενετ, παο]ι Ἱπηροτύαηῦ τπαζίατ, απᾶ 

οπηίπο Πέ] Ῥαῦ απορίϊσα] ἀείαι]ς. Τ]ο Ἰατσοςί Ῥονγίίοη οἱ {μεθ τηαϊθετ 
Ῥεου]]ατ {ο Μαὐίμενγ οοηρ]ςῦ5 οἱ Ῥαταβρ]ες απἁ 5αγΊησς οἱ ος Τοτά ; ἴλε 
ηοεχί, οἱ αἱ]αδίοης {ο ο οπής] Φοπρίατθ, δι ιο οἰτοαπηξίαποςςϐ ΥΙΟΙ 
σιγα τῖβε ἴο ἴπεπη, ππήπιροτύαηῦ 1Ππ {Πεπηβε]νος, Ῥαῦ 1π πη]ο] Μαιου 
Ῥετοεῖνεςᾶ ἴπο Ἠζετα] [α]β]πιεπί οἳ ΡΤοΡΠΕΟΥ---5ΠοἩ ας ἴλμο οἰτοππηδίαπος 
ἴμαί ἴπο πποῦῃεν οἱ ἴ]εα οο]6 γπας αἶοπο η ΘΏ τί, πο οαβτς ]οῦς {οΥ οἳτ 
Φανιοιτ΄ς σαγπηεηίς, ὅο.: ἴπθ τεππαϊηῖησ Ῥοτίίοη οἱ {μθ πηαζίετ 15 βπο]ι α5 
ΜαϊίΠουν Ἰαςά {Πο ππθαης οἱ Ῥεϊπσο ασοφπαϊηίθᾶ ΜΗ, απιά γΥ]ο] α Π5ΐο- 
τίαη Ὑγου]ά παζατα]]γ 1ηβετί, 

Μι ΕΒιτ]κς, ἵη 5 Πογα ΠΕυαπφεσα, Ιπΐετς 11801, τοπ ἴπο αστεεπιθη{ 
οἳ ἴπο Πτεῦ απἆ βεοοπά (ἸἈοβρείβ 1η αἲ] πα Ἰαΐθετ ρατῖ, ἰΠαῦ “΄ ειπε οης 
Ἠας Ῥοττοναά {οπη {πο οἴματ, οἱ ἰ]ιαῦ ῬούἩμ Ἠανο {ο]]ογγοά ο οτᾶςτ ος 

πο, Ῥαΐ ὑμπαί οπο ας Ῥουγογεά {Τοπα ἴ]λο οἴμετ 15 νετγ Ἱπιρτοβαβ]ο, 
Ῥθοσαβο ἴ]ο οτάςτ 15 ἀπεγοπί 1π ἰλμεῖγ εαγ]εγ Ροτθίοη.---Ἔ. 19. Τ]ο 
ἀπῆεγοπί αἰτοιπηβίαποςς απάθγ υΠΙοὮ Μαϊύμουγ Ίνας Ῥ]ασεᾶ 1π ἴμο 6ατ]1ας, 
ου (α]1]θαπ Ῥοτίίοη οί 115 πατγαίῖνε, απά 1π ἴλπο Ἰαΐΐετ, γΥΏΙοΠ, 1η Ροϊηῦ 
οἱ {ποί, 15 απ απϊπίοιταρθεά αοοοαπί οἱ οαγ Ποτά” ]αδὲ ενεπύ{α] νιβιό {ο 
1ογήβα]θτη, αοοοιηῖς {ον ο οἰτοαπιδίαηος α]]αάθϱα ο. Ιπ (αμ]εο, 

Μαιί]ιευν ροββθβδεά αἱ] ἴῑια Ίπεαης απά αρρΙαποςς {ΟΥ τουοτάΙης ουεη!β, 
απιά ἴ]ιο Ιπίοτηα] ον]άεποθ γνμ]ο] Ί]ς νηθίησς α[οτά, «Ίου ἐμαῦ Ἠο ἅῑά 
αγαΙ] Ἠήτηβε]{ οἱ {Ίιοπα 6ο τοσοτά ΠΠΑΠΥ οἱ {ο ογεπῦς πΥΙεὮ Ὦς υηίηεβδεά ; 
Ῥιαϐ πνηθ «έ]μο 1οΗί αἲ] {ο {ο]]ουυ ο Τιοτά, Ίο Ἰιαά πού ἐλο βαπηε Γαοἳ]ή1ο5 
[ος τθσοτάἶπς γηαΐ Ίο βαν. Φομ]είειππασ]Ὦετ, 1η απσι]ης {οΥ ἴμο οτα] 
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οτἱσίη οἳ {ιο (οβρείς, οὔβοινος ἴ]ιαί ἔἶιο αρορί]ος “ γου]ά ο οοπηρε]]οά 
{ο 16 Εγοπα ἐ]οῖν Ἠανίπο πο Εχος τεδἰάεποο, απά ἴΠογθίογο πο ορρογζαπϐγ 
{ου νυτ]ξέθι οοπΙΡΟΡΙΕΙΟΠ, ΥΥ]οἩ. τοτε α- απἰοίον απά ΠΠΟΥΘ ΒίαΓΙΟΠΑΥΥ 
Π{ο ἔἶναι ἔ]λου οπ]ογαά.’. Τ]ιοῬα τεππαχ]κ» αΡΡΙΥ ἔο ἴμο σ1δο ο{ Μαἰίλουν 
1 ο πάσα, Ὀαέ πούῦ 1π αμ]εο. 1, ἰεγείοτα, α[ἴοτ απ Ιπίεινα] οἱ ΥΘ8Β, 

Ίο Ίνας οα]]οά προη {ο ἀτανν αρ απ αοοοιπῦ οἳ ἴλο {ο οῇ ουχ Τονά, γα 
64Ἠ. 566 α. σουᾷ ΤΘΒΡΟΠ ΝΊΥ Ίο αποι]ά Ἠανο αἀορίεά ο αοσοιπὲ οἵ 
αποίλᾖθν αροδί]ε αξ ἴ]μο Ῥαδίς ο Π15 ουν. 

Α οι ἔ]ιοβο σθιοεταὶ Τ6ΠΙαΓΙΚ5 ο. ἴλα 6οΠΠΘΟΜΙΟΠ οἱ ο ἴννο Ειρί 
(ᾖοβρα[5, 1ὲ αρρθαϊ5 ΠΠΠΘΟΘΒΡΗΥΥ {ο απα]Υςο (ιο Γο]]ογνίπς 5οοδίοης, α» ελα 
οπ1156ς οἳ ἐἶνα Ρ]αποίηθηα απο παΠ]οϊοπ{]γ οῦνίοιδ; απιά υπο τεαάστ, ὉΥ 
αΡΡΙγίηο ο 5α1Πθ τα]ος οἱ εοιηραχΊπσ {Ίχθπα, 6.1 508ΤΟΘΙΥ [41] {ο ρογοσῖνο 
{ιο παίιγο ΟΡ ἔ]ια οοππθοθίοπ αν] ςαρβῖςύς Ῥούγγοσπι {]λθπη. 

Τ]ιο οοππιθοίίοι οἱ Φὲ Ίμακο νηΘ ἴλμα 5εσοπά (Ἴοβρα[, 1Π ιο ΡᾶβΡΡΟΣ 
Ῥοσι]ίαν {ο λε (νο, 15 οχίγΘπΙΘ]γ βἰπαρ]ο. Ταχαε, {ον οχατηΡο, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΙΙ ΧΝΙΙΙ. 

Τη ΝΙΡΟΝ5 τετ. 

Π ἵς Ῥτεσίκο]γ ἐ]ιαί οἳ α. ΠΗβίοτίαν {α]άπο, αξ 15 ααὐλογύγ, αἩ αοοοιῦ 
ἵπ αΠΟΙΠΕΥ Ἰαησπασο, οπη](δίησ ἔ]ο εχρ]απαίίοι οἱ ἴ]ιο Ἰνονά “ Παρίοη,” 
ψμ]ο]ν γα», ἀοβέ]ε»ς, Ιπβετίοά Ὦγ Ματς {ο ο ΙΠ{ογπΙαζΙοι οἱ Ἠοπια 
τοαάογς. ἨΝΙ]ι τοσατά {ο {ο αποβίοη οἳ ο 1οτὰ, 1 απά Ιπο]Ιπες {ο Ῥο- 

Μονο ἐαί Θὲ Ίμα]κο τε]αίας {ο 8α1πε ενοπί 1π ομαρ. νΠ. νου. 96, γν]]ο]ι 
Μαιί]ουν το]αίος ἵπ χχνΙ. 6, Ματίς ἵη χὶν. 3, απά ϱομπ ἵπ χα, 2. Τ]ο 
ποσοιηίς οἱ Τμαίκο απιά 1οἨπ ατα απέε Ιπάερεπάεπύ οἳ ἴλμορο ἴπ ἴμο ΠΥδί 
Ώνο (οβροίς, απά οἱ οαο]ι οἴμον. Τ]α οπἱγ ἀπμοι]ύγ 15 τοσατάΊηρ ια 
Πτηο απά Ῥίασο οἱ ἴμο ονεπί ας τοσοτάεά Ὁγ δὲ Ἰμακο; Ῥαῦ Μι ΑΜοτᾶ, 

1ο οοπέπονοτίς ἴλο Ι4επίΙίγ οἳ Ῥὲ Τµικα αοσοαπί γΙδ ἴλορο οἱ {ο 
οί]ιεγ οναησο]1ρίς, αἀππ]ές (μας ο οχαοῦ πιο απιά Ῥ]ασο απο Ιπάθίογπη]- 
πα{θ, απά ΤΠαΥ Ἠανο Ώθοι Ιπίγοάιοος {ο Π]αδίταίο ἴῆο οχΡΓΘΒΡΙΟΗ, ΥοΥ. 24, 

«Α Πποπά οἱ ραρ]ῃσαπς απά ΑΙππους. Τ αρρτε]οπά ναί οἱ 1μα]κο πησοαπί 
{ο Παβίαξο ἴ]ιο νγαπίέ οἱ οιατ]γ οἳ ιο Ἐλατίδοςς. ο παγ 51Ώροβο 
Ὠναί Ίο τοοο]νος ἐ]ιο αοσοιπ{ νηλοιῦ αΠΥ τηαχ]ς οἱ 6ππο οὐ Ῥ]ασο. ἆ ο 
ἀθβισηπαίος ΜαΥγ, ἴ]ο αἰδίοι οἳ Ἱμαζανας, αξ  Ματγ, νο αποϊηζος [ο 
Τιονὰ νν]ι οἴπέππση!, απιά ν]ρος Ἠὶ5 {οεῦ ννζ]ν Ίου Ἰναῖν,” χι. 2, α. ἀθβοτ]ρ- 
Ποπ νν]ο]ι αστθος γη] ἐἶιο ἹνοΙπαἩ πιοπί]οποά ϱΥ Πίκο. ΤΕ Ες βΙΡΡο- 

.. Εὐπ]είίωπᾳ ἴπα Ν. Τ., Ρ. 2999. 
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οἱψ]οι ο οοιγθοῦ, 16 ΓΠΙΤΗΙΡΗςς απ εχρ]απαίίοη οἱ ἴμα 1ΘΡΟΏ ΥΜΙΥ απ 
αοοοιπύ οἱ 19 15 οπηύθεᾶ Ὦγ δὲ Πµι]κε αΠοτινατάς. 

ἨΓΗ1ι τεραγά {ο λε ἀεραίεά Ῥαδέασο αὖ ἴμο οπἆ οἱ Ματίς (οβρο], 
οἹαρ. χν]. νου. 9-20, 16 αΏΡΘαΙ5 {ο πο {ο Ῥο α οοπΏΙηπαοη, Ὦγ Ματίς, 
ο{ ἴλο οτἰσιπα] ΜΙ5., νΥηΙο] θετηπαίαος αρταρ{]γ αἲ ἐφοβδυντο γάρ, ΝΟΥ. δ, 
Ῥογ]ιαρς. δυαιιδο ο οοπο]αδίοι Ὑας Μαηπης. Τῃο Αγιο Ἠετε οΠαηρας 
ῄοια ἴπο ααθορίθϊσα] {ο ἴ]ιο Πςίογ]σα], απά πο Πδίουγ 15 Ὀτοιρ]ῦ ἆονπι 
{ο α ]αΐει ροτῖοά (Παπ (παῦ ΙπάΙοαθεά ὮΥ ἴ]ε Μὔγ]ε οἳ ὑμο Ῥτεσθάῖης Ῥοι- 
Ποπ οἳ ἴλμο (Ἀοβρα], οοιγθβροπάΊησ γγε]] γη δ]ι ἴ]ιο πια πνηθη πα (ἄοβρε] 
οἱ Ματίς γνας Ῥιρ]ηδΠεά, ΠαΠΠΕΙΥ, α[πετ ελα ἀερατίατο ος ἀεαῖ] οἱ Ῥεΐαι, 

γἨθη λα αροβί]ος “ ρτθοασμεά εΥοΓγγ]ιεγο.” 
Ί πον’ Ῥτοσθεά {ο ἴλο Ρατα]]6ἱ Ῥαββασες Ίπ Μαἰέ]λευν απά ]μ]κο. ἴπ 

ιο ἔννο Πτοῦ βεοίῖοης {πε νετρα] αρτεεπηεηί 15 Ῥετίεοί, ΈΤ]ετο 18, ἴΠογο- 
{ονα, ποϊβῖπςσ {ο ΙπάΙσαῦο ἸνΠΙοἩ εναπσε]]ςσύ τοίε Ἰαδέ; Ῥαίῦ οετίαϊπ]γ 
ποῦΏΊηρ {ο Ιπά]σαίε υπαῦ Μαὐίμονν οοριεά {τοι Τα, 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

ΤΗΕ ΤΕΝΜΡΤΑΤΙΟΝ ΙνΝ ΤΗΕ ΊΝΙΠΡΒΒΝΕΕΕ. 

Ι τη{6Υ ὑπαῦ Ἰμα]ο ντοίο α[νενγ Μαϊίμοανν, απά (Παῦ, 1 5ο, Ώθ τηαδὺ ανα 

πηαάθ πδο ο{ 15 (ποβΡε], Γον ἴπε {ο]]οννίπο γεᾶδοης :----Ετδῦ, λε αΓΓαἨΦ6- 
πηθηΐ 15 Ίπηργονθα. Ίπ Μαζιου ιο 6οεπα 15 Ἰαϊά, Πτδί, ἵπ ἴμε ἀεροτί ; 

βεοοπάἀ, 1Π «1 6γβα]ετα; απ, Ια561Υ, 1π {με ἀθςετί. Τη Πµαἷκα, ἴε εγεηῖς 1 

ἴπο ἀθδετί αγε τε]αίεά Ὀείοτο ἴ]ιοδε 1Π «ογαδα]ετη. ο οιηποῦ ΞΙΏΡΟ56 
υμαί, πας Μαίθ]ειν οοριεά Τικ, ο γοσ]ά Ἠανο πιαάε 5ο] αἩ αἱὐεταίίοι, 
Ριΐ νο οαη. θαβ1ἱγ απάθτρδίαπά ὦΥΙΥ Τι κε β]ιοι]ά Ἠανο ἆοπε 5ο. Αραϊπ, 
ὧν οαη απάθτείαπά νΏγ δὲ ΤΏωα]κο οοττοσθες έῑιε Η εμγαῖσπη ο{ 5αγΊηςσ « Γογῦγ 
ἆαγς απά {οτίγ πασ]ύς :”. αι Ἰαά Μαϊζμονυ οορῖεά 1µτ]κε, γε οπηπού 5εε 
ΔΏΥ ΤΘΒΡΟΠ ΓΟΥ Ἠ15 Ἰπβδογήτο {Πε πηεηίίοη οἱ ἐ]λα π]σ]ιίς, 

ΦΒΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

ῬΑδΕτ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΕ Μουντ. 

Ἔ]ο βἰπαρ]οδί, απἀ, αδ 1{ αρρεανς {ο π1θ, ἴλθ πποβ Ριοβαβ]θ πποθ οἳ 
ποσοαη{Ίηρ ΕΟΥ ὕο οοΠΠΘΟΙΟΗ γης] ονἰάεπί]γ αυεῖσίς οίνγθεη ΝΜαἰθουν 
απά κε, Ἱπ οας Τοτᾷ”5 Ἰεποίμοιπεά αάΤθβΡος, ἶν ἴο βαρΏβροβο {ἶαῦ 
Μαειίμονν, αοοογάῖπο {ο Π]ς Ρ]απ οἱ αἰνίπς οι Πογά5 πνονάς Εα11γ, Όαί 
οοπάςΠΒίηα ἴμο παπταίῖνε, Ίιας αάἆθά {ο ἔ]ιο τοροτέ οἱ οπθ 5ΘΓΠΊΟΠ οὐΠοί 
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4ἴβοοιι5ες οἱ ἐμο 84116 παίατε, ἀδ]ινεγεά 1Π Όλα 8416 Ῥ]ασς, αἱ οί]ιθΥ 
επιος, δὲ Ἰμακο, οη ἴ]ο οἴμαεν Ἠαπά, Υπο ΤΠΟΥΘ ΠδίογΙσα]]γ, το]αίος 

Όιο ἀϊβογοπέ οοσαβΙΟΠ5 ΠΟΠ ΥΥΠΙΟΗ. {να ἀἱβοοιτδες Ίγεγο ἀε]νεγαά : 5, 
πάθαά, Ἱπρ]]θς (]αί Ίο παιδί ανο ἀἆταννη 5 απἰλοπ{γ ΠΟΙΑ α 5εραγαίε 
8οιτοθ οἱ Ιπ{ογπΙαίΙοπ, Ὀτί 1π ἀοῖπο 5ο Ἀο ας αἆμοτεὰ νετγ ο1οδε]γ ἴο 
νο (τεο]ς {οχί οἳ Μαίί]ανν. 1Ι αστθε γηζ]ι ἴ]ορο οπ]δ]ο5 Ὑο οοηβιάθι 
Ειαί ἴ]ιο 5ο-οα]]θοά ΒΕΙΠΙΟΠ οἩ. {πο Ρ]αΐπ, οῇ μακθ, 15 λε ΡαΠθ α5 (]αί 
πηῖο] Μαίου Ίαδ πιαᾶε ἴ]ε Ῥαδῖς οἱ Πὶς οοἱἱοβίοι ο ἀἱδοοιβεβ. 
]μα]κε”5 Ἰγοχςβ, ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, ΠΊΘΑΠ “΄οἨ 4 ενα] Ῥ]ασθ, πού “ο έλα 
ΡαϊΠ,”. πν]]ο] οΟΠΥΕΥ5 αἩ ΙΠΙΡΓΘβΡΙΟΠ οἱ οχθεπί πο Ιπιρ]εά 1Π ὅ]ε 
οτἰσίπα]; απά ιο ἆοες ποῖ 5αΥ ἐλαῦ οι; Ποτά οαη1θ ἆουγ 07 ἐἶιο πιο - 
ἰαἶπ, Ὀτὲ ππεγε]γ ἐλιαί Ίο οαπιο ἀονπ: Ἠαά Ίο πηθαπέ {ο βαΥ ο σαπιθ 
ἀοννπ ἔπτοπα {πα πιοιπίαίη, Ίνο πηδὲ 5ρροςθ θ]λαί 1ο γγοι]ά Ἠανο αἆάεὰ 
ἀπὺ τοῦ ὄρους, 5 Ἀ{αζίμαυν τά, να. 1. 

Βέ Τμ]κο 6αὖ5 εχΡργθβΒΙγ ἐλαί ος Πογά « γγοπῖ ο {ο ο πποιπία1πι, 
νεο Ἰε «ἶχοδε ἔἶια ἐγνε]να; Ίμα ἔπεη οπΊ1ς 4ο νΗ, 16 ΤηΑΥ ϱ6, α {ΕΥ 566 
-- Διά 5έουᾷ οἩ α ]ευε] ἸῬ]ασο, 16 τπαΥ Ῥε, α {ευ {οεί 5ᾳ!1αγο---ενΙάεπ{]γ 
{οχ ἔἶια Ῥιγροβθ οἱ αἀτοβεῖπο ἴ]α παπα] ιιάε; απά αξίοι αρροϊηδίης ἴ]οα 
πνε]νο, απά ΕΒπὶς]λῖπιο ἴ]ο ἀἱδοοπθ, Ίο τγο-οηίετοά Οαρειπαιη. Τ]μο 
νγογὰς αδεᾶ Ὦγ Τμα]κο, Ιηβέθας οῇα5 ἵη Μαίίμεν;, “ σοΐπο αρ) απ “ οοπιπο 
4 ουν ΕΓΟΠ1 έ]ια πποιπ{αῖἩ, ογθ “ σοῖπο οαῦ απά “ οοηῖης 1η, ἐξῆλθεν, 

νι, 19, απά ἐισῆλθεν, νΏ. 1. Βοῦι Μαἰί]ιον5 απά ]μα]κε”ς αοσοιιηῖς Ιπά]σαία 

Ενας ενα πποιιη{αίη Ίνα 1π ἴλο Πηπιθά]αία νΙοϊπΙϐγ οἱ 0αβεγπαπη. 
Ἠλη]εί, Ἰούγενοτ, ἵ ἐπ]ς ας Μαἰίπεν ας οοπαρΊηθά 1π οπθ ἱ8- 

6ο156. βογοτα] ἀε]νοτεά οἩ ἀῑβετοπί οοσαδΙοΏ5, απἀ ἴΠαῦ Πακο να 

αοηπαϊπέθά νέ] απιά πηαάθ πδο οἱ Μαὐέιευ/ς .οβρα] πΊεη 16 α]θά Ἠ]5 
Ῥάχροβε, Ίο ας πο {ακοι ἴ]α ϱ5ο-σα]]εά 5ΕΓΠΙΟΠ ΟἨ 1ο Ῥ]αϊπ {οι 
Μαιίμονν, Ότί ἔτοπα ἔἶλα οτἰσίπα] τοροτέ; {ου ἴποτε 15 ὮΥ πο ππθαηΠΡ ἴμα 
Μαη νετυαὶ ασγθεπιοπέ 1π λῖς βοαίοη ἐλαῖῦ ἔμετο 15 1η 1ο ἔμγθα Π1. 
Τ]πετε ἵ5 τησ] ἐχαπβ]αθίοπα] αστοεπιση{ 1Π 6 ἔννο ταροτῦς, πηο1Πας, πο 

ἀοαὈὲ, Ὦγ 5ὲ Τμα]κα”ς {απλα γΙϐγ (η Μαἰέ]ιουν5 ναΥΒΙίοἩ, ΥΠΟ], ΠΟΠΗ ἴ]ια 

Ἱππροτίαποο οἳ {ο πια/{θς, απιά ἔἶιο 8οπγος {Τοπα ΥΥΠΙΟΏ 16 βογγες----απιά, 1 
πΠΣΥ αά, ένο «παππο] ἑἈτοισ]ι γν]]ο]ι 16 Πουγεί---οοπ]ά πιο ζα1] οἳ Ῥεϊηρ 
ἀεαρ]γ ΠΠργεββες 11Ο 15 ΤΙΘΙΠΟΥΥ. 
ο Ἰανα, {]χογθίοτθ, ἔννο ἀῑδάποί οοπάΙίοἩς πάς ΥΙοἩ ἴπε αβΤθς- 

ππθπίς Ὀδίνγθοπ Γμα]κο απιά ΝΓατ]ς Ργοβεηέ {ἐοπιβο]νος--- ο ΠπππλεσΙαίθ απιἀ 
Ενα Ἱπέογπποθ]αία. Τ]ο Ἱππππσδ]αίε αγθ ἴ]οβο Ίγπογο Τω1]κο πια]κος αδε οί 
ἠινο «τοεὶς (οβρε] οἳ Μαί]ιενν α5 απ οτἰσίπα] ααὐποτΙγ; ελα ΙΠ{ΘΓΙΘ- 
ἀϊαίε, γιοι 1ο πηα]κες 1156 οξ α- ΟΠΙΠΙΟΠ οπ]σίπα].  Ἀονν, μοδα 46 ἴ]α 

γ6χγ ΡΠΘΠΟΙΠΟΠα Ὑ]ΙοἩ ον Ἱπάδρεπάσηί Ἰκπονν]εάσε οϐ ο αί]ους 
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γγοπ]ά Ίιανο ]οά τι {ο οχροού. ΤΠ6γ απο Ῥούμ Ἱήββοπίαις οἱ ἴἶπο 54ΠιΘ 
βοτῖος οἱ ὑγαπβασίοπς; δα ἨΜαίμεν 15 Ῥοί]μ α Ἠϊβίοτίαπ απά ΔἨ 676- 
γ{ηΘΑΒ, Ἶπ ἴμο {οτπηςγ οαραοϊῦγ Ίο πηα]κ6ς δα ΟΓ {με βα1πο οσα] 
απθ]ιοτϊθ]ος αξ 1μα]κα; 1π ιο ]αῦΐε σαβα, ης 15 ἨΙΠΙΒεΙ{ ὑ]ιο ααθ]ογ1ϐγ. 

Ὑ7ο ου ἔλας οχρ]αϊπ αἲ] ἴ]ιο ῬΠεποίπεπα οἱ πε οοππθοῦῖοη οἱ έλεβε 
ἴνο εναπσε]ϱίς, απιά, α5 16 αΏΡεατ5 {ο πε; 89Π16 οἱ {πο αργρατεπῦ οοπίγα- 
ἀἱοβίοης. ἜΤαϊιο λα ἵπ {Πα Ῥτεβδεηύ 58οΨΙοἩ, Ἠεγε ού Τμ] αρΏβθαΙΒ ἴο 
ερθα]ς οἱ ρηγοίοα| Ίπησεν, νΙ. 921: Ῥι, πι ἴλο οογγεβροπᾶῖηο Ῥαβδασο 1Π 
Μαϊί. ν. 6, 16 ἵ οχργεββΙγ εἰαζεά {ο Ῥε ἵπ α βρΙτίια] 8θη5θ. ρου λα 
Ῥαβραρε 1π 1]κα, Μν ΑΙ{οτά πιαος ἴμο {ο]]οννίησ ]αδὲ τεππατ]: - Οοπι- 
ρατίπο ᾖ]ορο εχρτεβδίοΏς ΝΕ] οἴῃεγ Ῥαβρασας Ίπ 1μι]κε ΠΙΠΙΒΕΙ{, νο ηχιδί 
Ἠανο οοπο]αάσᾶ, συσιι αυ ζέ]ιοιέ Μαιος παροτί, ὑπαῦ ]πεγ Ῥοτε α δρῖτῖ- 
ὑαῖ 8οηβο.. ουν, ἴἶιο τοριι]0 οἱ οι {ΟΥΠΙΘΥ οχαΙΙΙΠαΙΟΠ 16 6ο βποΥΥ υπαί 

Μαϊίμενν 15 α ραταρ]ιταςίϊο Ταηδ]αίογ, Νο ἴαίκες σατο {ο Ὀτίπο οι έ]ιο 
πηθαΠΊπσ οἱ Πὶς οτἱσ]πα] Ῥτοδ1γ, αξ Ίο ἆοας Ίτπ ἴο Ῥταεβεηί 1Πβίαηςα. 
Ασαϊ, 11 {ο Το]]ογήπο, 

ΦΕΟΤΙΟΝ γΥ., 

ΤΗΕ ΟΠΕ ΟΕ ΤΗΡΒ ΟΕΝΤΌΗΒΙΟΝΒ ΡΕΒΥΑΝΤ, 

Ὑς ανα αποϊπετ αρρατοπί οοπἰταςΙοβοη, ὙηΙο ΜαἰύΠαινς Ῥεοι]αΥ 
οὔγ]ο οἳ παγταίἸνο ρετίεοῦ]γ εχρ]αῖης. ΑοοοτάΙπο {ο Ἠ]5 αεοοιηΐ, {Πε 661]- 
(πτιοι αΏρῃ6ς ἀῑτοσῦ]γ {ο οι Ποτά: ας αοοοτάΊηςσ {ο Ἰμα]κα, Ίο ἆοθς 1ΐ 
Ὦγ Ππδββεηθευς. Νου Μαϊίμειν, α5 α Ηἰείοπίαη, οοπάθηβες {Πε πατταίνε 
ΡοΥὔΙΟἩ 1ηΊΊο]1 ΤΠΟΤΟ ἔ]λαπ Τµα]κε ἀοθς, απᾶ, αοθῖπο οἩ ἴ]πε πιαχῖπα φιῦ [αοῦί 
ρετ' αίτιο Γαοἳέ ῥ61 κε, Ίε Ίθανες οιιϐ, ας ποῦ πθοθβδατΙΙΥ οοππθοθες γη]ι 
ιο πη]τασ]α, πο ἀθίαι]ς οἱ ἔ]με Ίηθββασα. 

Έπενε 15, 1 αρρτεπεπᾶ, απ΄ απιοιπύ οῇ νετρα] αστεεππεηί 1Π ἴῃα βι1ο- 

ορθᾶῖπσ Ρ6ΕΦΙΟΠ5, 5ι/ΠοΙεπί {ο Ῥτουο ἴπαῦ Βὲ Τμα]κε τηπεῦ Ἠανθ πια ο τ1δε 
οΓ {ιο (τοε]ς οβρο] οἳ δὲ Μαϊίμονν. λε τηπιβί ΤΘΠΙΕΙΗΡΕΣ, ζμαῦ Ποιο] 
οί Πίκο (παηβοτίρας Ίνα 16 βίος 15 ΡΙΠροβε, η γγας ποῖ α {Τα- 
5οπ1ραχ, Ραῦ α. ΠΙδίοπίαἩ, πβῖησ απ ογσίπα] απΏογΙόγ Ἱη πο β.ΠηθΘ ]αη- 
σαασο. (θτίαΙη Ῥαβρασες Πάνε Όδεῃ Ρροϊπθεά οιῦ γν]ο] αγε 5αρροβεά {ο 
Ὢς Ιποοηβ]ςίοηῦ ΥΓΗ {Πῖς νιου, Ότι ἴ]ιθβο ο6οιΙΓ 1Π ο ΒΘΓΠΙΟἨΏ 9Ἠ ἴ]ε 

πποιηζ, γΥΙΕὮ Τ 5αρΏροςα Ίμακα ἴο ανα ἀετινεά {Τοπ ἴῑιο βΠ1Θ απζ]ιο- 
πες α5 Μαίίνενν, Ὀαΐ ππαῖησ ας οοσαβΙοπα]]γ οἱ Μαιίμαννς Ῥνονίοις 
ἑαηδ]αίοἩ.. Τ]μαΒ, πο μανο ἵη ομαρ. κ. νευ. 24, « Οοηβίιάςτ έμο Τανθης; 
Ῥαῦ ΤΠ ο οοτγθβροπάΊπο Ῥαδεασα οἱ Μαίίμουν, «μαρ. νΙ. νεν. 26, 1 18, 
“«Βε]ο]ά ἴιο ἔογν]ς οἱ {1ο αἰγ.” δὲ Μαίου; Ίιογα, ἐταηρ]αξίης Ῥαναρηνγας- 
ὕποα]]γ, ϱοπογα]ἶδος 1ο οχρνοβδίοι; Φὲ Τμκο, πηοδὲ Ῥτοραβ!γ, αἆ]οτος 
ἨΙΟΥΟ ϱ1086]Υ ο {με ογΙσ]πα]. 



αΒΝΕΒΕΛΑΙ ΙΝΡΗΕΣ. 

ΑΟ15, ἁαίο οἱ, χχχΙ]. 
ΑΡΟΗΥ ἵηπ οίΠδοιπαπο, 199. 
Αονά, Μη, τοιηαχ]ς5 ΟΠ ἴ]ο οπἱϱίπ οἱ {ἶιο 

(.0οβρα]5 οοπίγονοτίεᾶ, χχχὶκχ. 
οῬ]οσθίονς ααοἰσᾷ, χι]. 
ορ]οσίίοις απβγνογσᾷ, χχχἰχ. χ]ν. 

οχρ]απαζίοπ οἳ ἑρμηνευτῆς, ἸχχχΙ], 
ΟΠ ΟΙΠΙΡΕΙΟΠΡ, κ]. 
01 ἴ]ιο αοσοιπ!{5 οῇ {ο ουγο ο8 Ῥοΐογ)ς 

αχν]{αο5 πποί]ον, 2609. 
οατθ ΟΕ ἴ]ιο Ίαρου, 21. 
οπγο οΓ {Πο ρανα]γίίς, 212, 
οἩ Όιο σα]] οἳ Μαἴ]ονν, 976. 
οἩ ἴμο (ταπεβριγαίο, 996. 
ΟἨ ἴ]ιο γοφιιοδύ ο{ Ζοῦοάοςς οἩΙ]άνοιι, 

298. 
ΑΗβοπς ἨΙβίοσγ, Ο1 ἔ]λο οοπηθοξίοη 98, γν]έ]ι 

ϊΝαρίῖεχ απά βασζμοῦ, καν], 
οχαπηρ]ος {ΓΟΙΗ, Χχἰχ. κχχ. 

ΑΡΟΡΙΙ65, οα]] ος, ὁδ. 
--------------- 5θΕ ΓοΥ{Η, τ]---ποῖο, 999. 

ΤΕΕΙΤΗ, τὸ---ποῖθ, 294, 
οἩ ἔ]ιο Π5ίς ος, 278. 

Αγταπρειηθηξ, Ρτ]ποῖρ]θς οἱ, κχῖν. 
ἵ---------- οἳ ἴἶιο 5γπορβ!β, Ιχχχ!. 

οπ1865 οἳ ἀἱῄογοπσο, 1π ἴ]ο 
«οβρο]Β, χ]Ι. 

Απριβίίπο ΟΠ ἔ]ιο οοπΠοΕΜΙοη ο ἔ]ιο οβρο]ς, 
ΧΧΝΧΥ. 

Αιζορεσα] αστοσπποπ{ές οκρ]αϊπας, χχΙ]. 

ΒΑΝΡΙΝΕΙ, Ἠον. 41168, ΟΠ α Ῥ8ββασο {ΟΠΙ 
Ῥαρίας, Ἰκχὶν. 

Ῥαρίάδια οἱ ος 1μοτᾶ, Τ. 
οἩ ἔ]ιο ποσοπἰς οἱ, 266. 

Ῥαντει ῄσ-ίτορ, 147. 
Ῥεε]εῦαῦ, οἩ ἴ]ιο Ῥουνου οἱ, ὁτ, 247. 

ου Πονὰ αοσιιβεά οἳ αοἰῖῃπς ὮἨ, 
στο, 
Ῥ]ν]κ») (Τον. Τ. Ἡ.) ννοτ]ς οἨ οβρο]β, κνι], 

ο ιο ογζον οἩ Μαίλιονν απ Ματ]ς, 
900, 

οἩ {]ιο παίχας]ο ο ΕΜ] ης ἐ]ιο ἑοπηροβί, 
2δΙ. 

ΟΠ ιο οαγο οῇ ἴπο ρατα]γίίς, 275. 
Ῥμπὰ, οπγο οῇ, πθαν Ῥοή]ιραίᾶα, 109, 

ομτο πθαγ 1 ογ]σ]ο, Ι4]---ποίο, 298, 
Ῥ]οοπαβε]ά, Ὦν, οἩ ἔ]ιο σαγο ΟΕ ἔ]λο ρανα]γίίο, 

272, 

ΟΑΠΙ, οἱ ἴ]ιο αροβί]ος, 90, 
6αρογπαπη, 5166 οἱ, χ]. 
-------(Ο1η]δί τούτος Ώνοπι, 16. 
Οαοπατίοης βογναέ, οπχο οἱ, 99 ὔ-- ποῖθ, 904. 
Ο1εΓ ΡταΡί», ἃο. οοπερίταογ, 181. 
Οµήάναοι Ῥ]αορδοά, 129---ποίο, 9297, 
Οµν]λί, βαγΊηρς οἳ, 2089. 

ΠΠΒΙΥΘΥΡ ελς ΠΙΟἨ ΤΙΑΠ. 1 δ]---ποίς, 297. 
{ογοίο]]ς Ἠ15 σα απά ΥαβΙΥΥΘΟ- 

Π1ρμ, 107, 119, 196. 
ἑοφάπιουΥ ἴο 1ομπ, 299, 
ἔπαπ]ςς Ἠ]5 Ἐπί]μον {ου τανοα]ίης Ἠήπι- 

β56]{ {ο λαο βπηρ]ο, 949. 
οΠῦΥΥ {ο ζεγαξβα]στη, 1435. 
1αΡΙΥ {ο ἀῑδοίρ]α νν]ιο γν]ρ]ιοᾶ {ο Ὀνγ 

μ15 {αἴμου, 24]. 
- τοαίῖοσιθ Βοοθῖ]ς Ἠϊπῃ, 41 ----ποῖο, 250. 

οκρο]5 ἐναάσνς ἔνοπι ἴ]ιο ἔειπρ]ο, 149, 
ἀἰδεσοιγβο 1π γα ὕεπιρ]ο, 109. 
{α]κοη Ῥοίογο Ἠ]ρ]ι ρτ]οξῦ, 199. 
{α]κοπ Ῥο[οχο Ῥ]]αΐο, 206, 
το]οσίοά αὐ ΝαζαταίἩ, 69--- ποίο, 293, 
γγα]]ςς οἩ ἔ]ιο βοα, δὃ---ποῦο, 294. 
ΒΜ1]]5 ἴ]ιο {οπαροξί, δὺ---ποῖο, 281. 
{οτοίο]] ἀορίτισβίοι οϐ ἆογαξα]θῃ, 

1Τ1. 
-----------Τεεᾶς Άνο ἐλοιξαπᾶ, Γ9---ποῖς, 994. 

{ορᾶ5 {ον ἐλοιδαιᾶ, 97---ποία, 2050. 
------- οαδίδ οι ἆθεαί αι ἁππηρ ερίτ{, 115 

--ηοίς, 296. 
----------- σ]πο βοπ οἱ Γανιά, 167. 
--------- ὑναηρβρανσἆ, 1 10---ποίθ, 996. 
------------ 4ἱδεοιινδο α[ΐογ, 115 -- ποῖο, 296, 
---------- 1εᾷ ἴο Ῥο οπιςβοᾶ, 209, 
------- οποπιριηθθ, 9] ὅ. 

τοβιττοςβίο, 919. 
8έὲ ;θδαβ. 

Οοπά1ξ]οη5 οϐ ἐ]ιο αρτοσιηοπἰ5 οῇ ἴ]ιο οβρο!», 
αχ. 

ΤΏΑΝΙΡΒΟΝ, Ών, ο Πιο σαγοοΓἔ]οα ρανα]γ{ας, 20, 
οἩ ιο Ῥτοαίασο {ο Τα1]κο, Π1. 
οβ]οσ μοβ οξ απβνοτοά, Χχχὶχ. χ]ν, 

στ 913 α ρᾶββαρο {οι Ἐπιδοβίήβ, ΙχΗ, 
Ώρα απᾶ ἁππαῦ Ῥρογβοῦ οιιγος, 96. 
ἵ--------- βρἰ6 οαδύ οιι6, 110, 
Ώοπιοπ/αο αἲ Οαρονπααπα οατος, 1]--- ποῖς 91, 

2607. 
| Ὀσιποπίαςς, ἀπάστοπο, οαχθᾷ, ὃὅ--- ποίο, 2898, 
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Ὦ]κοῖρ]6Β, α]] ος, 90. 
------οοπίεπίίοἩ, 12]---ποῖο, 2096. 

- Ῥ]αο]ς οαΥ5 οΓ σοΥἩ, 29---ποῖθ, 276. 
8ὲ0 ΑΡΟΡΙΙΘΡ. 

Ώινετβ]ῦγ οἳ αεσοιηῦ5, οα1568 οἱ, χ]ν!, 
ΏοοιππεπίαΥγ αργοεπιθη!5, γ]αῦ, κκ. 

ἨΡΙΝΒΌΒάΗ ΒΕΝΙΕΙΥ οἩ αργεεπιθηῦς Ιπ (30Ρ- 
Ῥ61Β, χἰ. 

ἘΙΟΒΠΟΥΠ, Όπθουγ ο, κχΠ]. 
Ἑρμηνευτῆς, πιθαπΙηρ οἱ, ΙκκΙ]. 
ΈΤΟΥΡ 1π ἰγαηβοτΙρΒΙοἩ, χγ. 
Ἠπαδερία5 οη ἄοβρα] ο{ Μαυζμενν, Ισ]. 

-- ο Ἰαπρααρο οἱ Μαζίμανν, Ιχ]Π]. 
τετ 0η Ῥηείασς Το Ἰμακο, ΠΠ. 

---9Π ἴ]ο Ιάοπύϊῦγ οΓ {πο Ματ] οἱ Ραρίας 
απ ἴ]λο ααὔμοχ ο{ ἴμο .0βΡε]1, Ιχκ. 

ἘΤα-ΤΒΒΕ, Ώ41Υθή, 147. 
----- να θοτοᾶ, 151. 

Ἐπνο (Πποιξαπά [ο, τὸ--- ποίθ, 294. 
Έοιαν ὑλοιβαπᾶ {6ᾷ, 9Τ---ποίοθ, 2960. 
Έτεο ΟἨΥο] Μασαζῖπο αποϊεᾶ, ΣΧ. 
Ἐτοαιπᾶ, Ὦτ, οἩ τηθᾶίσα] 5ὔγ]ο οἱ Ἱμακε, 290. 

ΑΙΤΤΙΕΑΝ ΠΒΠΘΙΙΠΘΙ οα]]εά, 9---ποία, 266. 
(αΠ]οαπίδτης, Ιπβίαπσας οἱ, 267. 
(Εεπεα]οβ1θ, ΤΘΠΙΑΤΊς5 91, ΠΧ. 
αεῖᾳ, Βϊ5μορ, ααοΐοᾷ, 266. 
ἀτοβινα]] οἩἳ ἴ]ο οοπποθοβοη οἳ Ματκ απᾶ 

Ῥεΐου, Ίχχν. 

ἨΗΕΠΟΡ ἀΘ8ΒΙΥ65 {ο 560 ε;θδας, Τὸ-- ποίς, 290. 
Ἠο]γ ἀΠοβῖ, Βἶπ αραἰποῦ, ὁ9---ποῖο, 29. 
Ἠουπο, ΜΥ, οΏ]ασῦίοηβ αΠβΥογεᾶ, Χχχν. 
Παρ οἩἳ γετρα] αργαθιηθηῦς 1η (.05Ρ6]5, κχὶν. 

2608. 
Ἠππας οοπίτας1οῖς 15 ααὐ]ογ1ϐγ, αγ]. 

1ΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ, ΤΕΙΠΑΥΚ5 οἩ, χῖν. 
Ίπεπσαςδ αιοίσᾶ, Πν. 

ΦΑΤΑΟΡΣΣ ἀααρ]ᾗίον οαχεᾶ, θὸ---ποῖε, 259. 
16ΥοΙΠθ οἩ ]ωακος Ργο/αςο, ν. 

---ᾳαοΐεᾶ, 1ν. 
/6β5 αποϊηζας, 199. 

ΥΘΕΙΥΏΡ {ο α]]οο, Ὁ---ποῖο, 26050. 
----- ΤΘΡΙΟΥΘΣ μα Ῥματίδοςς, δ{-- ποῖθ, 294. 

ΥΘΡΤΟΝΘΒ {ο Βογἱβ6Β, ὧο., 169. 
-----Ῥείταγες, 195. 
-------1οτθίθ]]5 Ῥοΐοι'5 ἀσπῖα], 191. 
σ----- ἀεδοτιρεά Ὦγ «ο]μἨ, 2260. 

«6ο Οητ1ε. 
1ονν, ΠΙάΠΏΘΥ 1π πΥμΙο ἴ]θ νους, 15 αδαά ἵπ 

ἴῃο (9βΡ615, ]ν. 
{0Η μα Βαρθδῦ Ῥαρίϊδος ἵπ ζφογάαη, ὃ. 

γεριι]κε5 ὑ]ο Ῥματίδ6ςς, 225. 
----- ΒΕΠ5 ἀῑδοῖρ]ας {ο ενας, 207. 
-----ΙΠηργϊδοπσᾶ, τὸ-- ποῖθ. 298. 
----- ἀἱήενεπσθς ἵπ ἴλμαο αοοοαηῖβ 

αἄνεῃπί, 969. 
οἱ 15 

ΙΝΡΕΣΧ. 

1ο {ο ῬΒαρί[δῦ, Ἠῇ5 ἀθρὶρηαθίοι, 962. 
------ΙΘΩΡΙΟἨ ος Ἠ18 ἨτηΗ{γ. 268. 
-----ῦαο ΑΡροΡί]ε, 4η 6γ6ΙΡηΕΣΡ, αν. 
--- .08Ρ6] ΤΘΠΙΑΥΊ«Ρ 0Ἠ, κχαγ. 
-----«οοππθοῦίοη οἱ ἄοβρεὶ πμ ἐμαί οί 

Ἰμακο, χκΙΙΧ. 
«1 οβερβτι5 πτοῦς ἵπ Ἠεῦτειν απἆ ἄτοεῖς, Ιχ!]. 
Φα6α8, ἴγεαοπετγ οἳ, 186. 

ΤΔΕΡΝΕΕ, Ὀν, οἩ {ο οοππθοοι οἱ ἴ]ιε 
9βΡ6ΙΒ, κχχῖν. 

1880 ΕαΡΡεΥ, 189. 
------ Ῥτεραταίίοη ΤοΥ, 181. 
Πανν, Πἱρ]αβῦ ρτεοερύ οἳ, 168. 
Τμερεχ οἱεαπβες, 17--ποῖθ, 27]. 
1ΗΡ16 ππᾶσΥ α Ῥαξῃο], Ραταβ]ε ο, 49--- ποῖθ, 

290. 
Τιογᾷ5 ΡΤαγοΥ, 245. 
Ίμαχκο, 960, ἄοβρε] πτξεη 1Π ;αάεα, ργοοί»,]ν. 
------Ῥτείασθ, ΤΟΠΙΑΤΙΚ5 ο1Ἠ, Η1. 
-------- βαρβεφιιεηῦ {ο Μαἴζμονυ, καν. 
-------αβτεειηεπὺ να Μαἰί]ιαυν, ]ν]. 

{6βΙΠΠΟΠΥ ο, ΧΙ. κακχ]. 
ΓΘΒΟΙΠΙΟΠΥ ὕο Ματ]ς, καχὶν. 
οἩη ἴμο πηθᾶῖσα] Ίαησαασε οἳ, 2609, 2090. 

στ ααθλεη(ϊοϊίγ οἱ Ααἲβ, κ, 

ΜΑΔΑΗΚ, 1, ΥΘΙΠΗΥΊΙ5 οἨ ἴ]μο (οβρε] οἳ, Ιχν]. 
ἰναπρ]αίοη οἳ απ΄ ααθορίίσα] πηεπιοῖτ, 

ΧχΙ. 
ἴ]ο ἐναηβ]αίου οἱ Ῥοαΐου, ΙκχΙ]], 

ε--- ᾳιοῦθᾶᾷ αξ Ῥεῦεις Ὦγ οαδάπ Ματίγν, 
Ἰκχ]]. 

ν/πθη υυτΙύθ, ]χὶσ. 
----- ΤΘΙΠΑΥΚ6 01, ὃν Ταςύα]]Πα, Ικχὴ. 
--- ο λα 5ίγ]ο οἱ, Ιαχὶς. 

Ρτο[οββιοπα στης 1Π, 206. 
Ῥτονιποία]Ιδτη», 261. 
αβοἆ ἄτοοι οἱ Μαζίμοανν, χχν]. 
Ῥτείασε ΟΥ 5] {ο 0βΡε1], ΙκχκΗΠ., ὃ. 
ΨΗΥ ποῦ οα]]εᾷ ἄοβρε| οἱ Ρεΐεν, Ιχχ!. 
Όλο αιιὔῦποΥ ο μα ο5Ρε], ἔμα Ματ] οἳ 

Ῥαρῖαβ, ποῖε, ]χς. 
------- ϱΏ οοπο]αδίοη οἱ, 902. 

ΤΟΠΙΑΥΙ5 οἩἳ. ααὐλογβΗῖρ Ὦγ Ῥοεαξοι, 
Ἱχχ].---ϱγ ἀ]εῖς, 206. 

ΜανΣΗ, ΏΙ5ΠΟΡ, ααοῦεᾷ, 290. 
οῬ]αοῦίοΏβ αΠΡΥΥΕΥΕᾷ, καχγ]]. 

------οπ ἴ]ιο αρτεσιπεπὺ οἱ Μαζίμειν αι 
Ίπικε, 268. 

Μαϊῦιονν, 6, σα]] ο8, 25---ποῖθ, 9/5. 
-------- οτἱβϱΙΠ οξ .οβρε], 1Σ. 
-------- Εύγ]6 οἱ, Ιχὶν. 
---- τοῖς τα Ποῦτον απά ἄτασεῖς, Ισ]. 
--------- αργοθιηθηί να Τμακα, χχν. 
[στ τησ 15ο οἱ Ῥεΐοι΄5 τηθΠΙΟΙ, ΧΧγΙ. 

ΝΑΡΙΕΗ)5 ΗΙδίοΥΥ, εοηπεοδίου ο, Ιζα ΑΗξοι 
απά βαοἩσί, κακν]]. 

Ναζαναίῃ, ΟἨτ]δῦ τε]εσίεᾷ αὖ, ϐ9---ποῖο, 299, 
| ΝανβραροτΒ, οἩ πο οοππεοῦίοη 0Η, χαγ]]. 



ΙΝΡΕΝ. 

ΟΜΠΒΞΙΟΝΕ ἵη {πο (οβρο!ς, χκχν]. 
ΟΠ ἴ]ιο 6π11595 ο, κ]. . 
Ονα] ΙΓαάΙοπ, οἩ ἔλο {Ποου}γ οἳ, χ]ν]], 

ῬΑΙΕΥ αιοϊθᾷ, κκχκἰ]. . 
Ῥαρία» οἩ Μαἰζλον5 οβρο], Ιχί. 
------- 09 Ματίς, Ἰχχὶ, 
Ῥαταῦ]ο οἳ πιαβίατά 5οοᾶ, δ]. 

πουν απᾶά οἷά οἰοίμος, 2{---ποῖο, 
28]. 

π------ ΟΕ ἔῑνε 80ΟΥ, 49. 
Ῥαταῦ]ος, Ἱπτοάιοβίοπ Το, 45-- ποῖο, 280, 
Ῥατα]γίς, ουγο ο, 19-- ποίο, 2Τ1. 
Ῥαα], 96, οοππθοΡΙο πλ Το, 11, 
Ῥοΐοτ, ὲ, οαχο οἳ νο ς πιοί]οχ, 19---ποίο, 

268. 
π--------- ΥΘΔΞΟΠΡ Εον 5αρροβίηρ Ἠἶπα ααἰ]ιου 

οἳ ἀιο οτἰσίπα] οἳ 5οοοπὰ ἄοβρε], 269. 
οαγος 1π ἴ]ο Ἰοιςδο οἱ, 16---ποίο, 

270. 
------------- ἀεπία] {οτοίο]ᾶ, 191. 

ἀοαπία] ο, 208. 
σοη{οθββ8ος {6515 15 πο ΟΗγ156, 106--- 

ποῖο, 996. 
ΟΗ ἴ]ιο ορίδέ]ες οἳ, Ίχασ. 
εοοοπᾶ ορίεί]ο αιοϊοᾷ Ὦγ «πο, 

285. 
Ῥμασίδους οοπερίτο αραϊηςί Οµτ]ςί, ὁδ---ποῖο, 

Τ 
τορτονοᾶ ΡΥ ἆοδις, ὃἼ---ποῖο, 294. 
ποργονθά ὮΥ «οἴιπ, 226. 
5οοΚκ α αἶση, 10]---ποίο, 296. 

Ῥ]Πγ, ΟΠ α ραββησο ο, 299, 
Ῥγοίασο {ο Ίμακο, 11, 

{ο Ματ], 261. 

ἨΟΒΕΕΊΤΕΟΝ, Ῥτοίοβδος, γΙ. 

ΒΑΒΒΑΤΗ, ΟἨ {]μο, 276. 
Βαγίηρς ο οι Τιοτᾶ, 259. 
Βομ]οϊετιηασ]ιου ααοἰεᾶ, αχ]. Ίχν. 
π-τ--------- οπ ἴἶιο ΙάοπΙγ οἱ ἴλο Ματ] 

οἳ Ῥαρίας νν]ι ιο απθ]λου οῇ ἴἶιο (.οβρο], 
απβν/ογοᾶ, Ἰχχ. 

οπ. οαγο οἳ τα]οι”5 ἀααρηίου, 
291. 

Ῥοπίρος απᾶ Ῥ]αγίβοςς, ναΙπρ]οχγ οἳ, τοργονσἆ, 
169, 

30τ 

| Ῥοχ]ρος απά Ῥματίκοος, Ίθανοπ οἳ, 101, 206--- 
ποίο, 296.  5εε ῬΗαχίδος». 

ΒΘΤΙΠΟΠ ΟΠ {ο πιοιηέ, 229-- ποίο, 903, 
στ ρατίς οἳ, 2456, 961. 

257. 
ΒΟΝΟΥ, ραγαῦ]ο οἱ, 45. 
Βίαίοιποηῦ, ϱοπογα], Χαν. 
Βίογ]ΐΠς, «οὐ, οἨ. Ῥέγαιιςς, χα], 
ζαὰ 11{ο οῇ σφι, τοπιαγ]5 οἩ, χὶ, χἰὶ, 

270. 
ΟΝ {μα οιιγο ΟΕ ἴλο ρατα]γίίο, 272, 
ΟΠ {ο Ματ] οϐ Ραρία», Ἰκκ. 

Ῥαολοῦς Μοπιοίτβ, οοππιθοίίοἩ νι Ναρίον 
απά Α11δοη, καν], 

Ὠγτορ]θη]οἶαη γνοπιαπ ἀααρ]έου, οπχο 08, 
95---ποῖο, 296. 

ΤΑΙΗΥΙΝΕ, ΡΒοΠοπιθπα 98, χ]ν 1, 
Ἐοπαρίαίοη 1 {ιο νν]άσντοςς, 7, 227---ποίο», 

965, 909. 
ΤῬογύα]Παη απποίαθᾷ, χγἰ. 
σσ οἩ οοπηθοίοι οἳ Τμικος (οβρο] 

νη(Ἡ ύ Ῥαπ]. Ἱν. 
ΟΠ ογἰαίη ο{ Μαν] 49οβΡο], Ιασί. 
οἩ δὲ Τµακο7ς Ῥγοίαςο, Ἰν. 

Τοχΐέ, οΏβογγαδΙοηΒ ΟΠ, ν]]], 
Ἐήεγεοῖ, Ῥτοίοββεος, οἩ οπἱρῖπ ο ἄοβροῖ», 

κνΠ. 
ΟΠ α Ῥάββαρο {γοπη Ῥαρίας, ]χ!, 
οῬ]ασίίοπ5 απβνγογσᾶ, [γη], 

Τναπββριταδίοῦ, 111---ποῖο, 296. 
Τγαπβ]αθίοη οαραβ]θ ο Ρρχοο, ]χὶκ. 
Τνραΐο, οἩ ραγίηρ, 159, 

ΌνοιβΑν ΒΡΙΗΙΠΕ, ἴμο, 949. 

Ύαπισαν ΜΕ., 299. 
γουβα] Δρτοστησηξ, οἩ {πο οπ18ο8 08, καν], 

ἨΙπουν5 ρ][ί, 1Τ]---ποίο, 501. 
Ἠπμονοά Ἠαπᾶ, οιιγο ος, δ|---ποίο, 276. 
Ἠ]ουβ ρτοποιιησοᾶ αραϊηδί {ιο οἶίον οἳ (α]]- 

196, 248. 

ΖΕΒΗΕΡΕΗ, 5015 ο8, οα]]οᾶ, 11 ---ποίο, 267. 
απηβ]δίοιις γοφιιοδί οἱ, 197-- ποῖο, 

297. 
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ΒΥ ΤΗΕ δάαΜΕ αΑσΤΠΟΕ, 

ΤΗΕ ΥΨΟΥΛΕΕ ΑΝΗ δΗΙΡΝΗΕΟΚ 0Ε 9Τ ΡΛυΙ, 

ΥΝΙΤΗ 

ΡΙΡΡΕΕΤΑΊΙΟΝΡ ΟΝ ΤΠΕ ΡΟΡΒΟΕΣ ϱΕ ΤΗΕ ἨΕΙΙΝαΡ 0Ε 

ο ΠΚΕ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΗΙΡΡ ΑΝΡ ΝΑΥΙΑΑΤΙΟΝ 

ος ΤΗΕ ΑΝΟΠΗΝΤΕ, 

Ἠμαβίγαίοά να οτἱσίηα] Ὑϊανς, Οµατί», ο. Ῥτίορ 145. 

χζιτιο5 «ουτπα] οἳἑ Ἠλρ]σαϊὶ Τήεταῖιιτο. 

«Ἔμο Απόιος ας Ἰαὰ νειγ Ρεου]]ατ αἀναπίασος, νΙοἩ Ἠανε επαβ]εά Ἰῖπα {ο {Ἠγου πΙαςἩ ον; 
Ἡρῃέ οἩἳ {Πο βαρ]θοί. . . . Τμ Ἠ/οτῖς ἶ5 ργοβαδο]γ Π]ακίταίεὰ πνθι Ρ]αἨ5, οαΐ5, απᾶ εηρτανΊηπςς 
Οἱ ΠΥΙΟΠ 15ο απά να]αθ.” 

Ἐο]εοῖῖο Ἐεν]ενν. 

6 Νοίλμῖηρ ἵς Ῥαβδεᾷ ονετ ΟΥ 5ΗρΗ{ΙΥ ἐοιιο]ιεά. πο Αἵππρ]ο πααί]νο οἱ Ίμακο 5 νετ]Πεὰ ἵπ 6νειγ 
πη]ηζθ ρασθ]οσ]ατ ; απ, 35 16 αΏρθατς 6ο 35, ΕΥΕΣΥ ἀἰβου]έγ ἶ5 5ο]ἱνεᾶ απά ονΥ6τγ ο,]εσίίοη τοπιονθἆ 
1η α 57γ]ο ἔ]ιαῦ 86οπη5 {ο ἀθ[γ ἀϊδδεπί {ποπ 5 ορΙπΙοΏδ. . . . 9 σπἩ πδδΙΥε ΟΙ ΥθαθΙς (αί 
ονοιγέμῖπς ΜΥ π(Ἡ νη]δες ἵη ο]αοϊάαί]ου οἱ Ρίρ]1σϱ] 5αβ]αοοῖς 15 Π]σ]]γ ἁθβενν]Ιηρ οἱ αἰύθηθῖοη. 

π]πε Ἐαάϊπριτρ]α Ἐεν]ενν. 

«Τε Ῥουο]ς 15 οἳ 5ο]]ά Ργοοί απά να]παβ]ε 5ασσο56ῖοἩ, απά νε ΠΙΩΥ 58{6]Υ 5.” ἐλαῦ α πἹους να]ααβ]ε 
οπἱρίπα] οοπ/τ]ραί]οη {ο Ρ1ρ]1ος] Κπονν]εᾷσε Ἠα5 πού Ῥεοπ τηαἆο ὮΥ απΥ οοιηίΥγπΙαη οἱ οαν5 ἁπγῖης έλα 
Ῥτεδοηί οθηδΗΥΥ.᾽” 

Πποτία Ἐτιας]α Ἑονίενν. 

6 Ἔπο 6ββαχοµες, ρι]άοὰ Ὦγ α οοπιρεύεπέ Ἰκπογγ]εάσα οἱ Ρϊρ]ϊσα]. 5οΠο]αγ5Ηῖρ, Ἠανο Ῥθον Ῥαγδασά 
απᾷθγ αἀναπίασες ηονοΥ Ροίοτθ, απὰ ποῦ 5οοη Ι]θ]γ {ο ο τεα]]σεᾶ Ὦγ αΠΥ οπο οηιια]1γ ᾳπαΠβεᾶ ἔο 
61ΥΠ ἔΠεπι {ο αοοοαπὀ. . .  Νοοποθ ΨΠο ν]ρῃθς {ο Ἠανο α τὶσμό απάεισίαωπάῖης οἱ ἴἶιε ἔπνο ]αδέ 
ομαρίεις οἱ πο Α ος οµπ 4δρεη5ο νη{Ἡ ὑμῖς Ῥοο]ς, ο αρρεαιαποο οἱ γ]]οἩ οχαςῦς ὑ]αῦ αἲ] οοπιπιεΠ- 
{αχ165 η {λμε5ο ομαρύευς 5μα]] Ῥο του] εῃ.” 

Ἐνοαπρε]]οα] Ἡταραζϊηο. 

«ς Ὑο Ἰαγο ποῦ 5οϱΏ 1π πΙοᾶστη ἴἶπιες α ποτε Ρ]θαδῖπςρ 5ρεοῖππεη οἱ (λαί ἸκΙπά οἱ τεβθαΥεἩ. 5ο Ἰγε]] 
ππάθτείοοά Ὦγ Ὦν Ῥα1αΥ, πνμῖο] οοπιρε]ς ιο [αοῦς οἱ Βοπ]ρίατε {ο 5ρεα]ς {ου {Πεπηδε]νας. Μν Οπηεμ)ς 
Κπον]εᾶσο οἱ παυίέῖσα] Ῥαγβιΐ5, απά Ἠῖ5 αοοιταῦθ αοηιαἰπίαπος νηθ] ἩΠιοδέ οἱ ἴ]ιο 5οοπες5 οοπποσίθά 
νι Ῥαπ]ς νογαρε, Ίη οοπΠΘοΒΊοἩ, οο, ππΙθ Ες 5ο]επθ]ῇο αοααϊτεπησηίς απά εἱεραπό 5οἩο]ατβΠΗΙΡ, 
Ἠανο επαῦ]εά Ἠϊπι {ο ρτοᾶασε α νο]αππε πνΏΙοὮ σνἩ]1 Ὦε τευά νηθ εχγαοτάἴπαχγ ἀθ]ῖρ]ιζ, 

ἘῬιυ]οίπεςοα Έδοτα-- Αιπεγίοαη. 

6 ΤΗ18 νο]αππθ ΓαΥΠΊΡΊ165 οπθ ο {16 πιοδύ τεπιατ]κα)]ο Ἰπβίαποςς νη(Πῖη οἱ Κπον]εάρο οἳ ραδίοπέ 
ΘΣΘΩΥΟΗ, οἱ 5ογαρι]οιι5]γ πηϊπτ(ο Ιπνοβίραξίοη. .. . 1 15 ποῦ ου πιήσ] {ο 5αΥ ἐ]λαί αἲ] ουχ οοπ]- 
πΙθη{αΣΙ65 ΟΠ {115 ραβδαβο πηδύ Ὦο πον; ΤΕΥΥΤΙΙΡΕΠ.᾽΄ 

Ἐτιαππϊῖα. 

ἔ6 Τμο παιναζῖνο οἳ {ο νογαρο 15 5αρ]εοβεά {ο {Ἠθ πποδέ βθατο]λίης απα]γεῖς---έ]ια Ἱκαοποςέ ογ]οῖδτη : 
Ραέ 16 5ίαπᾶς ἴμο {οί πνο]].  Ίπ ἔμε Πογά Ραιύιώ οἳ Ῥαἱ6γ, αει{ε 5 ἐἶαί νο] 15, ἴμετε ἶ5 πούµ]ης 
5αρετίοΥ {ο ὑπ βαρίέ]ο Ἱπνοδίϊσαίιοη οἱ ἐῖς ΙΠ4ΙΙΥ, οΥ {ο {ο αβεο]αΐθ οοπο]ΙβίοΏ5 Ίνα ἆνασν {οσα 16. 
5 {ο ἴ]α ϱεπιΙποπθςς ο ἴμο αροδίο]ῖο γεσογᾷ.”. 
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